SERVISNÍ PODMÍNKY
Poskytovatel
Dragon Internet a.s., Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy
Tel.: 326 706 156, Email: internet@dragon.cz, www.dragon.cz
IČ
: 27237800, DIČ
: CZ27237800, zapsána v obchodním rejstř
íku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9923
(dále jen “Zhotovitel”)

Definice pojmů
1.
2.

Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba oprávněná k už
ívání Služby a to na základěplatné smlouvy (dále
jen “Zákazník”).
Zájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která vyjádř
ila zájem být Uživatelem Služby (dále jen “Zájemce”).

Úvodní ustanovení
1.

Servisní podmínky vymezují základní podmínky, pravidla a povinnosti mezi Zhotovitelem a Zákazníkem při poskytování
servisních služ
eb a př
i reklamaci servisního zásahu. Servisní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo (dále jen
Smlouvy) mezi Zákazníkem a Zhotovitelem, uzavř
enou ve smyslu Obchodního zákoníku nebo Občanského zákoníku.

2.

Smlouvou o dílo se rozumí Zákazníkem objednaný zámě
r (osobně
, písemně, telefonicky nebo elektronicky) na opravu či
úpravu věci, který Zhotovitel potvrdil a samotná smlouva o dílo je uzavř
ena momentem doručení zařízení do provozovny
Zhotovitele za úč
elem provedení servisního zásahu. Zákazník se př
edáním zařízení k servisnímu zásahu/opravě
zavazuje plněa bez výhrad akceptovat tyto servisní podmínky Zhotovitele. Od tohoto momentu mezi Zhotovitelem a
Zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3.

Aktuální zně
ní Servisních podmínek je vž
dy uvedeno na webu Zhotovitele na adrese www.dragon.cz a rovněžna
vyž
ádání v provozovněZhotovitele. Vš
echny dalš
íč
i rozdílné podmínky je možné dohodnout pouze písemnou formou v
rámci platných právních př
edpisůČ
R. Pokud by ně
které ustanovení těchto podmínek př
estalo platit, platnost ostatních
ustanovení tím zů
stává nedotč
ena. Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým, které bude vycházet z těchto
podmínek jako celku a bude v souladu s př
íslušnou platnou právní úpravou.

4.

V př
ípaděrozporu s podmínkami uveř
ejně
nými jinými způ
soby (inzerce, letáky) je vždy rozhodující znění publikované na
výš
e uvedených webových stránkách.

5.

V př
ípadech neupravených tě
mito Podmínkami se adekvátněpouž
ijí ustanovení Obchodních podmínek.

6.

Zákazník souhlasí s tím, ž
e jeho osobní údaje budou zpracovány v informač
ním systému firmy Dragon Internet a.s.. ve
smyslu zákona č
. 101/2000 Sb.

Servisní podmínky
Záruční opravy
1.

Př
i pož
adavku na servisní zásah/opravu zař
ízení v rámci záruky na zařízení je Zákazník povinen doložit tuto
skuteč
nost prodejním dokladem, jinak nebude záruka uznána.

2.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé mimo vliv výrobce, jako je např
íklad násilné pů
sobení na zařízení způsobené
pádem č
i nárazem, poš
kození pískem, vniknutím vody či jiné tekutiny, poškození způ
sobené vyteklými bateriemi a dále
poš
kození způ
sobeného nevhodným zacházením v rozporu s návodem k použ
ití. Záruka se dále nevztahuje na
poš
kození způ
sobené opravou, demontáž
í, přestavbou, čiš
tě
ním či jinými zásahy do výrobku, které nebyly provedeny
autorizovanými servisními pracoviš
ti a na poš
kození způ
sobené nevhodným skladováním (př
i zvláš
těvysokých
teplotách, vysokých vlhkostech, v blízkosti š
kodlivých chemikálií atd.). Nedodrž
ení těchto podmínek má za následek
ztrátu záruky.

3.

Ztráta záruky dále nastává v př
ípadě
, jeli ze zař
ízení, které je opatřeno výrobním nebo sériovým číslem produktu toto
č
íslo odstraně
no nebo vykazujeli toto č
íslo stopy po změ
ně
.
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4.

V rámci záruč
ní opravy lze provést výhradněopravu, př
ípadněvýmě
nu zařízení, nikoliv jeho vylepšení proti pů
vodnímu
stavu.

5.

Př
ípadné odstoupení od kupní smlouvy z dů
vodu zákonného nároku možno uplatnit pouze u prodejce zař
ízení.

Cena
1.

Cena stanovená př
i sjednávání opravy je cenou smluvní a předbě
žnou. Konečná cena za služ
by je vždy závislá na
technické nároč
nosti provedených prací, cenách použ
itého materiálu a dalš
ích faktorech, které mohou tuto cenu ovlivnit.

2.

Zhotovitel je oprávně
n provést na zař
ízení technické úkony, které jsou nutné ke zjiš
tění finanční a technické nároč
nosti
servisního zásahu, bez nároku Zákazníka na bezplatné uvedení zař
ízení do pů
vodního stavu, nedojdeli z technických či
finanč
ních dů
vodůk dokonč
ení zakázky. Zákazník podstupuje toto riziko bez náhrady.

3.

Zhotovitel vypracuje na základědetekce závady cenový rozpočet opravy a ažpo jeho odsouhlasení Zákazníkem je
objednávka považ
ována za závaznou. Potvrzení rozpoč
tu musí být písemné, ústní potvrzení se neuznává. Jestliže bude
zakázka vyž
ádána zpě
t bez opravy nebo bude zař
ízení neopravitelné, účtuje se 200,Kčplus př
ísluš
ná daňjako
jednotná č
ástka za identifikaci závady, vypracování rozpočtu a administrativní náklady.

4.

Zhotovitel si vyhrazuje právo v prů
bě
hu realizace zakázky 
cenový rozpočet opravy i vícekrát změnit, dojdeli v procesu
realizace zakázky ke zjiš
tě
ní dř
íve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu zakázky. Vždy si však Zhotovitel
vyž
ádá nový souhlas od Zákazníka. Pokud Zákazník neudě
lí souhlas s novým cenovým rozpoč
tem opravy, nebude
servisní zásah proveden a naúč
tován. V takových př
ípadech se vž
dy účtuje 200,Kčplus př
ísluš
ná daňjako jednotná
č
ástka za identifikaci závady, vypracování rozpočtu a administrativní náklady.

5.

Zákazník je povinen zaplatit Zhotoviteli za provedený servisní zásah vyúč
tovanou částku, nepř
esáhneli poslední
schválený 
cenový rozpoč
et opravy o více než10%, a to bez povinnosti Zhotovitele dále účtovanou koneč
nou cenu se
Zákazníkem konzultovat.

Realizace opravy
1.

Zhotovitel se zavazuje vž
dy dodrž
et technologický postup oprav př
edepsaný výrobcem.

2.

Zař
ízení se př
ijímají do opravy zásadněbez př
ísluš
enství. V odů
vodně
ných případech mů
že být toto př
ísluš
enství
př
ijato se zař
ízením do opravy. V tomto př
ípaděbude tato skutečnost vyznač
ena na zakázkovém listěs udáním typu a
množ
ství př
edaného př
ísluš
enství. Zákazník tyto skuteč
nosti př
ekontroluje a potvrdí svým podpisem na zakázkovém
listu př
i př
íjmu do opravy, př
ípadné pozdější reklamace ohledněmnož
ství č
i typu př
edaného př
íslušenství jsou
nepř
ípustné.

3.

Pokud si Zákazník výslovněpř
i př
íjmu do opravy nevyžádá zpět demontované a nahrazené součásti, zůstávají tyto v
servisním stř
edisku společ
nosti Dragon Internet a.s. k následné ekologické likvidaci. Zákazník bere na vě
domí, ž
ev
ně
kterých př
ípadech nelze vrátit zpě
t demontované a nahrazené souč
ástky a to z dů
vodu jejich ponechání výrobci či
dodavateli náhradního dílu jako protihodnotu za poskytnutý náhradní kus.

4.

Zař
ízení, u kterých byla provedena oprava, mohou být opatřeny nejnově
jš
í verzí SW, pokud to bude vyž
adovat
technologický postup pro odstraně
ní závady. Vlastnosti SW se nemusí vž
dy shodovat s vlastnostmi SW př
edchozího
(např
. zpř
ístupně
ní ně
kterých funkcí, změ
na už
ivatelského menu atd.).

Odmítnutí opravy
1.

Zhotovitel je oprávně
n bez jakýchkoli sankcí odmítnout provedení Servisního zásahu v př
ípadě, že:
a.

Zákazník pož
aduje provedení prací, které by způ
sobily poruš
ení platných zákonných norem, např
íklad
instalování software v rozporu s licenčními pravidly výrobce nebo dodavatele software.

b.

Zákazník je v prodlení s platbou za jižposkytnuté služ
by, s platbou paušální č
ástky nebo s platbou za dodané
zbož
í nebo materiál nebo má vů
č
i Zhotoviteli jiné neuhrazené finanční či jiné závazky po splatnosti.

c.

Zhotovitel má oprávně
né pochybnosti o vůli či schopnosti Zákazníka požadovaný zásah uhradit.

d.

Zař
ízení je rozebráno nebo chybě
jí ně
které jeho části.

e.

Zař
ízení je poš
kozeno totálně
.

f.

Zař
ízení je poš
kozeno neoprávně
nými či neodbornými úpravami.

Záruky
1.

Na provedenou práci poskytuje Zhotovitel záruku v délce 3 mě
síce od okamž
iku př
evzetí Zákazníkem ve smyslu §654
Obč
anského zákoníku. Na náhradní díly použité př
i opravě, je poskytována záruka v délce 6 mě
síců
.

2.

Zhotovitel v ž
ádném př
ípaděnepř
ebírá zodpovědnost za data ponechaná v zař
ízení, ani nenese odpovědnost za
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př
ípadné ztráty dat, které nastanou Zákazníkovi následkem poruchy a neruč
í za zachování dat ani v případě, že to
Zákazník výslovněpož
adoval. Jakákoliv náhrada š
kody způ
sobená ztrátou dat př
i opravězař
ízení nebude akceptována.
3.

Zhotovitel ruč
í jen za opravené vady, které jsou předmě
tem opravy. Neruč
í za jakékoli jiné vady a poškození, které
existovaly př
ed př
ijetím zakázky (např
. praskliny, poruchy funkčnosti zař
ízení, které nejsou předmětem dohodnutého
servisního zásahu apod.), za opotř
ebení vzniklé bě
hem nutných vstupních a výstupních testů(např
. inkoust, toner,
páska apod.), za závady, k nimždochází samovolněběhem provozu bez vnějš
ích př
íč
in.

4.

Zákazník je povinen si zkontrolovat vně
jš
í stav př
ístroje po opravě
, na pozdějš
í reklamace nebude brán zřetel.
Zhotovitel nenese zodpově
dnost za taková opotř
ebení nebo mechanická poš
kození Zákazníkem př
edaných zař
ízení,
která není Zákazník schopen prokazatelnědeklarovat jako vzniklá u Zhotovitele. Za prokazatelnou dokumentaci stavu
zař
ízení př
ed opravou se nepovaž
uje jednostranné prohláš
ení Zákazníka. Pro účely dokumentace stavu zařízení
Zhotovitel mů
ž
e vyhotovit fotodokumentaci předávaného zař
ízení, která jednoznač
něprokazuje stav zař
ízení př
ed
opravou.

Platba za opravu
1.

2.

Mož
nosti platby:
a.

Platba v hotovosti př
i osobním př
evzetí zař
ízení.

b.

Platba dobírkou v případězasílání zař
ízení.

c.

Platba př
edem, př
evodem na úč
et Zhotovitele.

d.

Platba bankovním př
evodem (týká se pouze firemních Zákazníkůpři opakovaných zakázkách). Lhůta splatnosti
faktur je 14 dnů
. Za př
ekroč
ení lhů
ty se úč
tuje smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za kaž
dý den
prodlení.

Odmítneli Zákazník zaplatit cenu úč
tovanou dle odsouhlaseného cenového rozpočtu, bude toto považ
ováno za poruš
ení
Smlouvy o dílo ze strany Zákazníka. Zař
ízení předané k opravěbude Zákazníkovi vydáno ažpo vyř
ešení př
ípadu,
nebo mů
ž
e být v právněodů
vodně
ných př
ípadech použ
ito pro úhradu vzniklých nákladů.

Předání zařízení
1.

Opravené, k opravěneodsouhlasené zař
ízení si můž
e Zákazník vyzvednout v místěprovozovny Zhotovitele a to v
provozní době
. Př
evzetí zař
ízení stvrdí svým podpisem na př
edávacím formuláři.

2.

Na ž
ádost Zákazníka zaš
le Zhotovitel zař
ízení na Zákazníkem udanou adresu za cenu přepravy uvedenou v ceníku
služ
eb. Dnem př
edání zař
ízení př
epravní společ
nosti se má za to, ž
e servisní zásah/oprava je ze strany Zhotovitele
ukonč
ena.

3.

Zjistíli Zákazník poš
kození zař
ízení po jeho zpětném dodání třetí osobou, je pro uznání reklamace a nároku na náhradu
š
kody bezpodmíneč
něnutné realizovat následující kroky.

4.

a.

Nahlásit reklamaci balíku do druhého pracovního dne od doruč
ení balíku Zhotoviteli a zároveňposlat emailem
hláš
ení š
kody na adresu servis (zavináč) dragon.cz. Ve zprávěuvede číslo balíku, č
íslo zakázky, podrobný
slovní popis poš
kození balíku a jeho obsahu.

b.

Máli Zákazník mož
nost š
kodu nafotit, doporučujeme poslat emailem i tyto podklady pro uplatně
ní reklamace
š
kody.

c.

Dojdeli k prodlení od doruč
ení balíku po nahláš
ení škody delšímu nežje 1 pracovní den, zaniká nárok příjemce
balíku na uznání reklamace a náhradu škody.

d.

S balíkem a jeho obsahem nesmí př
íjemce manipulovat do té doby, dokud neobdrž
í pokyny reklamač
ního
pracovníka Zhotovitele, jak má dále s reklamací postupovat. V žádném případěnesmí příjemce odeslat
poš
kozený balík ihned zpě
t odesílateli bez toho, že by dodrž
el výš
e předepsaný postup.

e.

V př
ípaděpochybností o zavině
ní š
kody na straněpř
epravní služby musí Zákazník umož
nit vyš
etření škody
reklamač
ním pracovníkem př
epravní služ
by na místě
, kde byla š
koda př
íjemcem balíku zjištěná.

U zakázek, které si Zákazník nevyzvedne do 30ti dnůod data ukonč
ení opravy je Zhotovitel oprávně
n účtovat skladné.
To č
iní 10, Kčza kaž
dý započ
atý den v období 3160 dnůod ukončení opravy, v období 61 a více 20, Kčza každý
započ
atý den. Po š
esti mě
sících od data ukončení opravy je Zhotovitel oprávněn na vlastní náklady zařízení prodat či
jinak využ
ít za úč
elem kompenzace Zákazníkem neuhrazených nákladů, vynaložených v souvislosti s opravou zařízení.

Odpovědnost za škodu
1.

Zhotovitel odpovídá za š
kodu na zař
ízení svěřené mu Zákazníkem k provedení servisního zásahu, a to od okamžiku
jeho fyzického př
evzetí. V př
ípaděztráty svě
řeného zařízení nebo poš
kození svěř
eného zař
ízení z jiných dů
vodůnež
jsou vyjmenovány v Servisních podmínkách, nahradí Zákazníkovi š
kodu na zař
ízení do výš
e skutečné hodnoty zařízení
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odpovídající typu zař
ízení, jeho stář
í a druhu poš
kození, s nímžbylo prokazatelněfyzicky př
edáno Zhotoviteli k opravě.
Jestliž
e nedojde ke shoděZhotovitele a Zákazníka ve výš
i náhrady škody, pak výš
iš
kody stanoví certifikovaný soudní
znalec v oboru do ně
hožzař
ízení spadá. Takto stanovená výš
eš
kody se považ
uje za nezpochybnitelnou a koneč
nou.
Náklady spojené se stanovením výš
eš
kody soudním znalcem nesou rovným dílem Zhotovitel a Zákazník, př
ičemž
kaž
dý uhradí ½ tě
chto nákladů

Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo k úpravám těchto Podmínek a mě
nit je v plném rozsahu č
izč
ásti.
Aktuálněplatné zně
ní Podmínek bude vž
dy uveř
ejněno na webových stránkách Poskytovatele.
Tyto Podmínky nabývají platnosti 1. 10. 2012.
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