AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE FIREM LAZERSAFE, CYBELEC, DELEM, AXOR, TAURING, VISEL, TSUBIS, WILA, EMS A MAGGIOLINI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY
Pro objednávky ND i technologických celků a smlouvy o servisní činnosti firmy PETRONIC s.r.o. platí tyto všeobecné podmínky.
Požadavek na jednotlivé druhy servisní činnosti (ohlášení poruchy, požadavek na provedení preventivní servisní prohlídky nebo jiných servisních prací) je
nutné provést formou písemné objednávky na servisní oddělení firmy, buď faxem nebo e-mailem v průběhu pracovní doby, tj. pondělí – pátek 7:00 16:00 hod.
Objednávka servisní činnosti musí obsahovat typ stroje/zařízení, sériové číslo, a nejde-li o preventivní servisní prohlídku, také popis závady, chybová
hlášení řídicího systému, činnost stroje a obsluhy před vznikem poruchy. Vždy uvádějte veškeré úkony (závady), které si přejete řešit(!), technik na
místě je oprávněn odmítnout neobjednanou servisní činnost. Pokud je popis neúplný nebo nedostatečný, servisní oddělení si může vyžádat další
informace.
Dále vždy uvádějte jakým způsobem a na jakou adresu má být zaslána následně faktura, tím je myšleno zda si přejete zaslat fakturu v papírové formě
na adresu sídla, resp. provozovny firmy nebo v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. postačuje zaslání v elektronickém formátu (PDF) a to buď emailem (e-mailovou adresu uveďte v objednávce) nebo pomocí datové schránky (ID vaši schránky uveďte v objednávce).
Po doručení objednávky se s objednatelem nejpozději následující pracovní den spojí pracovník servisního oddělení a pokud objednaná servisní činnost
bude spočívat v požadavku na odstranění poruchy, ke které nebude nezbytně nutná bezprostřední osobní přítomnost servisního technika a bude ji možno
odstranit ve spolupráci s obsluhou zařízení, poskytne servisní oddělení potřebné informace k odstranění poruchy obsluze telefonem, faxem nebo emailem (pouze v případě záručních oprav). Jinak bude vyslán na místo určené objednatelem v nejkratší možné lhůtě stanovené servisním oddělením
podle aktuálních časových možností servisního oddělení uvedené na potvrzené objednávce nebo v servisní smlouvě servisní technik, místem výjezdu je
servisní středisko v Ústí nad Orlicí, není-li uvedeno jinak. Do této lhůty se nezapočítávají dny pracovního volna a pracovního klidu.
Firma PETRONIC s.r.o. není v prodlení s vysláním servisního technika na určené místo, dojde-li k prodlení v důsledku skutečností, za něž nenese
zodpovědnost (vyšší moc).
Pokud jsou k odstranění poruchy prokazatelně potřebné náhradní díly, které nemá firma PETRONIC s.r.o. aktuálně k dispozici, začíná lhůta pro vyslání
servisního technika až dnem, kdy jsou náhradní díly k dispozici ve firmě PETRONIC s.r.o. nebo u objednatele, aniž by byla v prodlení. Pokud se v průběhu
odstraňování poruchy vyskytne potřeba dalších náhradních dílů, přerušuje se oprava na čas nevyhnutelně nutný k jejich dodání. O těchto skutečnostech
bude objednatel vyrozuměn spolu se sdělením předpokládaného termínu doručení náhradních dílů a místa jejich dodání.
Vedoucí servisního oddělení určuje servisní personál k odstranění poruchy dle kvalifikačních hledisek. Může se jednat o servisní techniky firmy PETRONIC
s.r.o., techniky výrobce nebo dodavatele komponent. V případě technika výrobce nebo jiného dodavatele bude objednatel předem seznámen
s případnými náklady a vyjádří písemně svůj souhlas.
V době servisního zásahu zajistí objednatel přítomnost obsluhy zařízení včetně technologické připravenosti (energie, materiál, nástroje). Dle potřeby
poskytne další pomocnou pracovní sílu a potřebné strojní vybavení. Zajistí očistění stroje od provozních kapalin a zpracovávaného materiálu(!) a
vyklizení okolního prostoru. Dále zabezpečí svými prostředky manipulaci s těžkými předměty, které mají přímou souvislost s provedením servisního
zásahu. Prostoje servisního technika, které vzniknou zaviněním objednatele, budou fakturovány jako normální pracovní hodiny.
Na závěr servisního zásahu zpracuje servisní technik servisní zprávu o poskytnutých servisních činnostech včetně použití náhradních dílů. Objednatel
podpisem této zprávy převezme stroj po servisním zásahu a potvrdí správnost realizovaných servisních úkonů a dodaných náhradních dílů. Tato servisní
zpráva bude podkladem pro vyúčtování, pokud se nejedná o uznanou záruční opravu. Faktura/daňový doklad bude obsahovat jednotlivé fakturační
položky jako pracovní hodiny, cestovní náklady, ubytovací náklady, použité náhradní díly a další prokazatelné náklady. Ceny jsou uvedeny v "Ceníku
servisních prací", není-li dohodnuto jinak.
Splatnost faktury je 14 dnů a případná reklamace servisního úkonu nebo opakovaný výskyt poruchy nemá odkladný účinek. PETRONIC s.r.o. si vyhrazuje
právo požadovat zálohovou platbu při rozsáhlejším servisním zásahu nebo dodávce náhradních dílů nebo v případě zákazníka který nemá dobrou platební
morálku. Zároveň je automaticky vystavována zálohová fakturu při objednávce přesahující hodnotu 100 000,- CZK u firem, s nimiž nemá společnost
PETRONIC s.r.o. uzavřenu smlouvu (servisní, o dílo, atd.).
Způsobí-li při servisní činnosti firma PETRONIC s.r.o. objednateli na předmětu servisní činnosti škodu, případně škodu při provádění servisní činnosti na
věcech objednatele, tato bude nahrazena uvedením v předešlý stav pouze v případě, že došlo k porušení technologického postupu při
opravě/diagnostice, nikoli v případě selhání technologie(í) ve smyslu prováděného servisního zákroku nebo nedohodou-li se strany jinak. Firma PETRONIC
s.r.o. nehradí objednateli ušlý zisk ani prostoje technologických zařízení.
PETRONIC s.r.o. si vyhrazuje právo neposkytnout servisní služby nebo dodávku náhradních dílů, pokud má objednatel vůči ní neuhrazené závazky po lhůtě
splatnosti (až do doby jejich úplného uhrazení) nebo špatnou platební morálku.
Zvláštní pozornost věnujte prosím poptávce náhradních dílu, komponent nebo zařízení!
V případě, že zákazník poptává konkrétní typ zařízení, specifický náhradní díl nebo komponentu, je nezbytně nutné doložit výrobce, typové značení a číslo,
je-li to možné i sériové číslo původního dílu, v takovém případě jde o poptávku.
Pokud zákazník však nezná přesně o jaký typ zařízení jde, resp. žádá vytipování případných náhrad nebo celého technického řešení, resp. jeho návrhu
(např. na základě fotografií, exaktně nepodložených informací, atd.), tedy žádá-li službu, nikoli pouze komoditu (poptávku, viz. výše), jde o zakázku, která
je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, neboť zákazník v tomto případě již využívá našeho know/how, získává vypracován celkový technicko-technologický
způsob řešení i s konkrétními prvky, typy, aj.
Platnost těchto Všeobecných servisních podmínek je od 1. 10. 2008 do odvolání.
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