(INTERAKTÍVNY FORMULÁR)
Stiahnite si tento PDF formulár z našej webovej stránky do Vášho počítača, vyplňte ho a uložte.
Vyplnený formulár pošlite mailom na adresu: prodax@prodax.sk

OBJEDNÁVKA SERVISU
OBJEDNÁVATEĽ:

V prípade firmy prosíme vyplňte všetky políčka.

Meno a priezvisko / názov spoločnosti:
Ulica, číslo:
PSČ, mesto:

IČO:

DIČ / IČ DPH:

Adresa výkonu servisu:

Kontaktná osoba, ktorá je oprávnená objednať servis
Meno:

Telefón:

Kontaktná osoba, ktorá bude prítomná pri servise a ktorá podpíše servisný protokol
Meno:

Telefón:

DODÁVATEĽ:
Vojtech Varga - PRODAX

Tel./Fax: +421 31 780 40 21

Cintorínska 250, 925 01 Matúškovo

E-mail: prodax@prodax.sk

IČO: 32359713
IČ DPH: SK1020265697

POPIS PORUCHY:

INFORMÁCIE O PRODUKTE:
Číslo Zmluvy o dielo:
Štítkový údaj brány:

Prosíme vyplňte čo najviac údajov.

Číslo preberacieho protokolu:

Dátum montáže:

Štítkový údaj pohonu:

Objednávateľ odoslaním objednávky súhlasí s podmienkami dodávaťeľa uvedenými v Servisnom poriadku.
Dátum:

Servisný poriadok firmy PRODAX
účinný od 25.05.2022
Firma Vojtech Varga - PRODAX, so sídlom Cintorínska 250, 925 01 Matúškovo, IČO: 32359713 (ďalej len „PRODAX“) je
obchodnou spoločnosťou, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti okrem iného vykonáva servisné činnosti (servis, oprava a
údržba) garážových ako aj iných druhov brán a dverí vrátane tieniacej techniky (ďalej len „Výrobok/Výrobky“), ktoré boli
dodané firmou PRODAX alebo treťou osobou a zároveň sa tieto netýkajú záručných opráv Výrobkov (ďalej len „Servisné
služby“). Firma PRODAX vykonáva Servisné služby na základe osobitnej objednávky objednávateľa Servisných služieb (ďalej len
„Objednávateľ“) a za podmienok podľa tohto servisného poriadku firmy PRODAX.
Objednávkou sa pre účely tohto servisného poriadku rozumie akákoľvek objednávka zo strany Objednávateľa vykonaná písomne,
emailom, telefonicky alebo osobne v predajni firmy PRODAX, pričom túto je Objednávateľ povinný na žiadosť firmy PRODAX
potvrdiť spôsobom určeným firmou PRODAX (ďalej len „Objednávka“).
I. Cena:
Cena za jednotlivý výjazd firmy PRODAX za účelom výkonu Servisných služieb (ďalej len „Výjazd“) zahŕňa
nasledovné položky:

A. Cenu Servisných služieb za každú jednu aj zač atú

Cena bez DPH / Cena s DPH

hodinu, účtovanú za každého technika osobitne
v č ase od 08:00 hod. do 17:00 hod.

17,00 EUR bez DPH/ 20,40 EUR s DPH

v č ase od 17:00 hod. do 22:00 hod.

27,50 EUR bez DPH/ 33,00 EUR s DPH

v č ase od 22:00 hod. do 08:00 hod a poč as sviatkov a víkendov

40,00 EUR bez DPH/ 48,00 EUR s DPH

Do celkovej doby trvania Servisných služieb, na základe ktorej sa určí cena Servisných služieb, sa zarátava každá aj začatá hodina
trvania Výjazdu, t.j.:
- čas trvania dopravy servisných technikov zo sídla firmy PRODAX do miesta výkonu Servisných služieb,
- čas strávený servisnými technikmi na mieste výkonu Servisných služieb, a
- čas trvania dopravy servisných technikov z miesta výkonu Servisných služieb do sídla firmy PRODAX.

B. Cenu za dopravu:

Cena bez DPH/Cena s DPH

Cena za dopravu (kilometrovné) zahŕňa cenu za každý jeden aj 0,63 EUR bez DPH/ 0,75 EUR s DPH
začatý kilometer dopravy servisných technikov firmy PRODAX zo
sídla firmy PRODAX do miesta výkonu Servisných služieb a späť.

C. Cenu náhradného dielu:
V prípade, ak k odstráneniu vady Výrobku bude potrebné použiť náhradný diel a servisní technici firmy PRODAX budú
disponovať náhradným dielom pri vykonávaní Servisných služieb, bude cena náhradného dielu vopred oznámená Objednávateľovi
na mieste výkonu Servisných služieb a po jej akceptácii na mieste výkonu Servisných služieb zo strany Objednávateľa bude
náhradný diel použitý firmou PRODAX pri odstraňovaní vád Výrobku. Cena náhradného dielu sa v takomto prípade bude
účtovať ako samostatná položka v rámci Ceny Výjazdu.

V prípade, ak bude za účelom odstránenia vady Výrobku potrebné dodatočne objednať náhradný diel (t.j. servisní technici po zistení
vady Výrobku nebudú disponovať náhradným dielom potrebným k odstráneniu vady Výrobku), cena náhradného dielu bude určená
na základe cenovej ponuky firmy PRODAX, pričom firma PRODAX je oprávnená pristúpiť k objednávke náhradného dielu až po
akceptácii cenovej ponuky firmy PRODAX Objednávateľom. Firma PRODAX je oprávnená požadovať zálohu za dodávku náhradného
dielu Výrobku potrebného k odstráneniu vady Výrobku, a to až do výšky celkovej ceny náhradného dielu Výrobku, v takomto
prípade firma PRODAX pristúpi k objednávke náhradného dielu až po zaplatení zálohy za dodávku náhradného dielu Výrobku.
Ak nebude možné vykonať opravu vady Výrobku pri prvom Výjazde firmy PRODAX z dôvodu potreby dodatočného
objednania náhradného dielu potrebného k odstráneniu vady Výrobku, firma PRODAX je oprávnená vykonať opätovný Výjazd po
zabezpečení náhradného dielu, a tento opätovný Výjazd osobitne účtovať pod ľa tohto servisného poriadku.
II. Účtovanie celkovej ceny Výjazdu:
Firma PRODAX si účtuje cenu Výjazdu za každý ňou uskutočnený Výjazd, t.j. aj za márny Výjazd, kedy firma PRODAX vykonala
Výjazd, avšak vadu Výrobku nebolo možné odstrániť pre nemožnosť identifikácie vady Výrobku, resp. výkon Servisných služieb
nebolo možné uskutočniť z iných dôvodov.
Celková cena jednotlivého Výjazdu sa určí ako súčet jednotlivých položiek uvedených v časti I. tohto servisného poriadku, t.j.
ako súčet položky A. + B. a v prípade, ak bolo k odstráneniu vád Výrobku potrebné použiť náhradný diel a servisní technici
disponovali náhradným dielom, ktorý pri odstraňovaní vád Výrobku použili, do celkovej ceny Výjazdu sa pripočíta aj položka C. Ak
servisní technici nedisponovali náhradným dielom a tento bude dodatočne objednaný, položka C., t.j. cena náhradného dielu,
bude účtovaná osobitne.

III. Spôsob/postup výkonu Servisných služieb:
Spôsob/postup výkonu Servisných služieb určuje firma PRODAX. V prípade, že Objednávateľ bude trvať na vlastných pokynoch
a/alebo spôsobe/postupe výkonu Servisných služieb, na ktorých nevhodnosť bol firmou PRODAX upozornený, firma PRODAX je
oprávnená odmietnuť výkon Servisných služieb. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností firma PRODAX uvádza, že aj v takomto
prípade má firma PRODAX nárok na úhradu ceny Výjazdu.
IV. Ostatné:
O uskutočnení Výjazdu sa vyhotovuje písomný Preberací protokol (Pracovný list), ktorý bude podpísaný firmou PRODAX a
Objednávateľom. V prípade, ak Objednávateľ bezdôvodne odoprie podpísať Preberací protokol (Pracovný list) /t.j.
Objednávateľ neuvedie na Preberacom protokole (Pracovnom liste) dôvod, prečo s jeho obsahom nesúhlasí/, má sa za to, že
uvedením tejto skutočnosti v Preberacom protokole (Pracovnom liste)
firmou
PRODAX,
Objednávateľ
potvrdil
uskutočnenie a vykonanie Výjazdu v rozsahu uvedenom v Preberacom protokole (Pracovnom liste) zo strany firmy
PRODAX.
Vo veciach neupravených týmto servisným poriadkom sa na zmluvné vzťahy medzi firmou PRODAX a Objednávateľom
aplikujú Všeobecné obchodné podmienky firmy PRODAX pre zmluvy o dielo, Reklamačný poriadok firmy PRODAX pre zmluvy o
dielo a ustanovenia príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

