RMservis s.r.o., Havanská 1, 040 13 Košice, IČO:47 884 231, DIČ:2024130757
Prevádzka: OC Mila, Americká trieda 13, 040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce

DOHODA O VYKONANÍ OPRAVY č.:
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Miesto podnikania:
Prevádzka:
PSČ, Mesto:
IČO:

RMservis s.r.o.
Havanská 1
Americká trieda 13
040 13, Košice
47 884 231

Objednávateľ:
Meno a priezvisko / Firma:
Ulica / Sídlo:
PSČ, Mesto:
Kontakt:

Tel.:

055 / 24 000 92

e-mail: rmservis@rmservis.sk
web: www.rmservis.sk

Dátum príjmu:
Druh opravy:

Popis závady:
Vizuálny stav:
Príslušenstvo:
Odhadovaná cena opravy :
Predpokladaný dátum ukončenia :

Podmienky opravy:
Zhotoviteľ vykoná opravu, ktorá je definovaná v popise závady. V prípade záručnej opravy zariadenia sa
zhotoviteľ bude riadiť záručnými podmienkami uvedenými v záručnom liste. Cenu pozáručnej opravy,
stanovenú na základe platného cenníka zhotoviteľa, sa objednávateľ zaväzuje uhradiť pri prevzatí zariadenia z
opravy. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odchýlky od odhadovanej ceny opravy. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť
zhotoviteľovi účelne vynaložené náklady na diagnostiku vo výške 10 € vrátane DPH aj v prípade, že zariadenie
je neopraviteľné a bolo vrátene bez vykonania opravy. V prípade neoprávnenej reklamácie, zákazník uhradí
uskutočnenú prácu technika podľa hodinovej sadzby z cenníka služieb. V cene servisných prác nie sú zahrnuté
ceny náhradných dielov. Predpokladaný dátum ukončenia opravy nie je pre zhotoviteľa, v prípade pozáručnej
opravy, záväzný. Zhotoviteľ sa však zaväzuje oboznámiť objednávateľa s dôvodmi, ktoré ho videli k
nedodržaniu lehoty ukončenia opravy. Zhotoviteľ neručí za stratu dát uložených v pamäti zariadenia a
doporučuje objednávateľovi ich vlastné zálohovanie.

Potvrdenie o prevzatí zákazky:
Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje , že súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami.
Objednávateľ:

Prevzal:
(podpis, pečiatka)

www.rmservis.sk

rmservis@rmservis.sk

RMservis s.r.o., Havanská 1, 040 13 Košice, IČO:47 884 231, DIČ:2024130757
Prevádzka: OC Mila, Americká trieda 13, 040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce

POTVRDENIE O PREVZATÍ OPRAVY
Objednávateľ opravy svojím podpisom potvrdzuje prevzatie zariadenia po vykonaní opravy,
definovanej v popise závady. Na vykonanú opravu je poskytovaná záruka v zmysle platných
zákonov.
V Košiciach dňa:

Odovzdal:

Prevzal:

www.rmservis.sk

rmservis@rmservis.sk

