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EPITREND s. r. o., epitrend@epitrend.sk, www.epitrend.sk Košice
Rastislavova 104 
040 01 Košice  
(vstup cez Južnú triedu 121)

Bratislava
Miletičova 7 
821 08 Bratislava

Martin
OZ EPITREND – Hagem, s. r. o.  
Dielenská Kružná 64
036 08 Martin

Všeobecné servisné a záručné podmienky spoločnosti EPITREND s. r. o. 
(verzia 1.0 zo dňa 01. 01. 2014)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť EPITREND, s.r.o., ktorá vstupuje do zmluvných vzťahov ako zhotoviteľ, ktorý vykonáva servis 
a opravu zariadení v zmysle § 536 ods. 1 Obchodného zákonníka, sa v ďalšom označuje ako „EPITREND“ 
alebo „zhotoviteľ“.

1.2. Objednávateľ v zmysle § 536 ods. 1 Obchodného zákonníka, ktorý vstupuje do zmluvných vzťahov 
s EPITREND, sa v ďalšom označuje ako „zákazník“.

1.3. EPITREND a zákazník sa dohodli, že ich vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom.

1.4. Dielom sa v zmysle týchto Všeobecných servisných a záručných podmienok rozumie aj údržba, servis či 
vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy zariadenia.

1.5. Tieto Všeobecné servisné a záručné podmienky upravujú všetky vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou 
EPITREND a zákazníkom na základe osobitných zmlúv uzatvorených v súvislosti s údržbou, servisom či 
vykonaním dohodnutej opravy alebo úpravy zariadenia (ďalej aj len „Zmluva“), ako aj vzťahy vznikajúce 
v súvislosti s konaním, ktorého cieľom je uzatvorenie osobitnej zmluvy.

1.6. V rozsahu, v akom sa ustanovenia písomnej osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou EPITREND 
a zákazníkom v súvislosti s určitým zariadením líšia od ustanovení týchto Všeobecných servisných 
a záručných podmienok, sú rozhodujúce ustanovenia takejto písomnej osobitnej zmluvy.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE SERVIS

2.1. Spoločnosť EPITREND vykonáva servis a opravu zariadení, pokiaľ nie je v osobitnej Servisnej 
zmluve, ktorú uzatvorí so zákazníkom dohodnuté inak, v súlade s týmito Všeobecnými servisnými  
a záručnými podmienkami.

3. PODMIENKY VYKONÁVANIA SERVISU ZARIADENÍ

3.1. Zákazník je povinný počas servisných prác umožniť povereným servisným technikom zhotoviteľa prístup 
k zariadeniam, a keď je to pre odstránenie poruchy potrebné aj ku všetkým prístrojom a zariadeniam, 
ktoré sú na dané zariadenie pripojené.

3.2. Zákazník je povinný pre odstránenie poruchy bezplatne poskytnúť servisným technikom zhotoviteľa 
všetky informácie, dôležité technické podklady a, pokiaľ je to nevyhnutné, pomocné sily a prostriedky, 
ako sú rebríky, lešenia, plošiny alebo dopravné prostriedky.

4. CENA

4.1. Zhotoviteľ, ak nie je v osobitnej zmluve dohodnutý ročný paušál servisných prác, je oprávnený za servisné 
výkony účtovať ceny podľa Cenníka servisných výkonov zhotoviteľa, ktorý je platný v čase vykonávania 
servisných prác.

4.2. Zhotoviteľ účtuje zákazníkovi cenu za svoje servisné výkony podľa objemu prác, ktorý bol pri servisnom 
zásahu skutočne vykonaný a ktorý vo Výkaze prác potvrdil zástupca zákazníka. Účtuje sa každá začatá 
polhodina (človekhodina). Dopravné náklady a náhrada za stratu času na ceste na miesto výkonu 
servisných prác, ktoré určil zákazník, sa účtujú zvlášť, pokiaľ nebolo vopred písomne dohodnuté niečo 
iné. Cenu dopravných nákladov a náhrady za stratu času zhotoviteľ stanoví v Cenníku servisných výkonov 
zhotoviteľa.

4.3.  Zhotoviteľ je oprávnený účtovať zákazníkovi cenu spotrebovaného materiálu a náhradných dielov.



5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Zhotoviteľovi vzniká právo fakturovať cenu za servisné výkony dňom ich ukončenia a odovzdania 
Výkazov prác zástupcom zákazníka.

5.2. Faktúra za servisné výkony je splatná 14 dní od jej doručenia zákazníkovi.

5.3. Zákazník plní svoj peňažný záväzok voči zhotoviteľovi na svoje nebezpečenstvo a náklady zaplatením 
v banke zhotoviteľa v prospech účtu, ktorý je uvedený na faktúre zhotoviteľa.

5.4. Peňažný záväzok platený zákazníkom prostredníctvom banky je v zmysle § 339 ods. 2 Obchodného 
zákonníka splnený pripísaním sumy na účet zhotoviteľa.

5.5. Ak je zákazník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný zaplatiť úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy, za každý, aj začatý deň omeškania.

6. VYHLÁSENIE O PREVZATÍ ZÁVÄZKU ZO ZÁRUKY A O ZÁNIKU ZÁRUKY

6.1. EPITREND preberá na seba v zmysle § 563 ods. 2 a § 429 Obchodného zákonníka záväzok, že ňou dodané 
zariadenie bude spôsobilé na použitie podľa Návodu na obsluhu (ďalej aj len „Užívateľský manuál“) 
a zachová si vlastnosti uvedené v Technických listoch výrobcu minimálne po dobu záruky, ak zákazník 
dodrží ďalej uvedené podmienky.

6.2. EPITREND vyhlasuje, že manipuláciou zákazníka so zariadením, ktorá je v rozpore s užívateľským 
manuálom pre zariadenie a osobitným poučením o spôsoboch manipulácie so zariadením, dochádza 
k zánik záruky, ktorá sa na zariadenie vzťahuje.

7. PODMIENKY PREVZATIA ZÁVÄZKU ZO ZÁRUKY

7.1. Spoločnosti EPITREND vznikne voči jej zákazníkovi záväzok zo záruky, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 a) zariadenie má vady v zmysle § 560 Obchodného zákonníka,

 b) od začiatku plynutia záruky po okamih vzniku vady na zariadení uplynula kratšia doba, než je dĺžka 
záručnej doby,

 c) zákazník bez zbytočného odkladu písomne informoval spoločnosť EPITREND o vade na zariadení,

 d) zákazník neporušil svoju povinnosť používať zariadenie v súlade s užívateľským manuálom 
odovzdaným mu pri odovzdaní zariadenia.

7.2. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby:

 a) si zariadenie prezrel s vynaložením odbornej starostlivosti čo najskôr po odovzdaní diela, 

 b) zariadenie obsluhovali len osoby náležite a preukázateľne poučené o obsluhe zariadenia a zacvičené,

 c) obsluhujúce osoby obsluhovali zariadenie len v súlade s Užívateľským manuálom a nezasahovali do 
jeho vnútorných častí,

 d) zariadenie bolo pravidelne udržiavané a podrobované preventívnym servisným prehliadkam 
zabezpečovanými poverenými osobami spoločnosti EPITREND v zmysle Návodu na obsluhu a Technických 
listov výrobcu,

 e) údržbu vykonávali s odbornou starostlivosťou len poverené osoby spoločnosti EPITREND, ktoré sú 
odborne spôsobilé, ktoré boli preukázateľne oboznámené s predpismi na údržbu zariadenia a zacvičené,

 f ) aby zariadenie s odbornou starostlivosťou rozoberali, rekonštruovali, opravovali a montovali len 
poverené osoby spoločnosti EPITREND, ktoré sú odborne spôsobilé, ktoré boli preukázateľne oboznámené 
s predpismi na opravy a montáž zariadenia a zacvičené.

8. VÝLUKA Z POVINNOSTI PREVZIAŤ ZÁVÄZOK ZO ZÁRUKY

8.1. Spoločnosť EPITREND je oslobodená od povinnosti prevziať záväzok zo záruky, ak nie je splnená aspoň 
jedna z podmienok uvedená v bode 7.1. alebo zákazník nezabezpečil splnenie aspoň jednej z jeho 
povinností uvedených v bode 7.2. týchto záručných podmienok.
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9. ZÁRUČNÉ PODMIENKY PRE SERVIS ZARIADENÍ

9.1. Všetky montážne a zasielateľské náklady, ktoré vzniknú v súvislosti so zariadeniami a materiálmi, ktoré 
neinštaloval zhotoviteľ, znáša zákazník.

9.2. V prípade neoprávnenej reklamácie, hoci by aj bola zistená až po jej vykonaní, zákazník znáša všetky 
zasielateľské a iné náklady, ktoré vzniknú jeho neoprávnenou reklamáciou, a zhotoviteľ je oprávnený 
za vykonané servisné výkony účtovať ceny podľa Cenníka servisných výkonov zhotoviteľa a cenu 
spotrebovaného materiálu a náhradných dielov .

9.3. Za opravené alebo vymenené zariadenia alebo časti zariadení zhotoviteľ ručí rovnakým spôsobom 
a v rovnakom rozsahu ako za pôvodné zariadenie.

9.4. Záručné podmienky sa nevzťahujú na vady zariadení alebo ich častí, ktoré vzniknú prirodzeným 
opotrebením, nesprávnou obsluhou a nadmerným zaťažovaním zariadenia, jeho neodbornou opravou 
alebo údržbou, ktoré sú v rozpore s preukázateľným poučením o používaní a užívateľským manuálom, 
zásahmi tretích osôb, vyššou mocou a pod.

9.5. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady zariadení alebo ich častí sa obmedzuje výlučne na rozsah, ktorý 
je uvedený v týchto Všeobecných servisných a záručných podmienkach; zhotoviteľ nezodpovedá za 
následne vyvolané škody a objednávateľ nemá nárok na náhradu týchto škôd.

10. ZAČIATOK PLYNUTIA A DĹŽKA ZÁRUČNEJ DOBY

10.1. Pokiaľ nebolo vopred písomne dohodnuté niečo iné, záručná doba začína plynúť okamihom odovzdania 
zariadenia zákazníkovi v zmysle § 563 Obchodného zákonníka.

10.2. Pokiaľ nebolo vopred písomne dohodnuté niečo iné, poskytuje spoločnosť EPITREND na zariadenia 
záručnú dobu v dĺžke, akú poskytuje ich výrobca.

11. ROZSAH ZÁVÄZKU ZO ZÁRUKY A ROZSAH ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

11.1. Rozsah záväzku spoločnosti EPITREND zo záruky voči zákazníkovi je obmedzený na rozsah uvedený 
v § 564 a § 436 resp. 437 Obchodného zákonníka.

11.2. EPITREND je oprávnená podľa svojho uváženia rozhodnúť, či vady zariadenia odstráni jeho opravou 
alebo dodaním náhradného zariadenia.

11.3. EPITREND je oprávnená v rámci svojich služieb zákazníkom dodať za zariadenie reklamované 
zákazníkom náhradné zariadenie aj bez toho, aby skúmala, či má reklamované zariadenie vady. Výmena 
reklamovaného zariadenia sa preto nemôže považovať za dôkaz, že reklamované zariadenie skutočne 
malo vady v zmysle § 560 Obchodného zákonníka.

11.4. V prípade, že reklamovaná vada nespadá pod záruku, oprava bude vykonaná len ako samostatná 
objednávka za úhradu podľa osobitných Cenníkov spoločnosti EPITREND.

11.5. Ak sa až v priebehu opravy alebo po oprave preukáže, že na reklamovanú vadu sa nevzťahovala záruka, 
zákazník je povinný uhradiť všetky náklady vynaložené spoločnosťou EPITREND na preskúmanie 
a odstránenie vád a spoločnosť EPITREND je oprávnená za vykonané úkony účtovať ceny podľa svojho 
osobitného Cenníka, podľa objemu prác, ktoré boli skutočne vykonané, a spotrebovaného materiálu 
a náhradných dielov, ktoré boli použité.

11.6. Rozsah zodpovednosti za škodu spôsobenú spoločnosťou EPITREND zákazníkovi dodaním zariadenia 
s vadami alebo rozsah záväzku spoločnosti EPITREND voči zákazníkovi zo záruky sa obmedzuje na sumu 
najviac do výšky ceny reklamovaného zariadenia.

12. REKLAMAČNÝ PORIADOK

12.1. Prípadnú reklamáciu vád zariadenia, vád materiálu alebo prác väčšieho rozsahu je objednávateľ povinný 
uplatniť do 3 pracovných dní po zistení vady, a to písomne alebo telefonicky.
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13. PREUKAZOVANIE OBOZNÁMENIA SA S PREDPISMI NA OBSLUHU, MONTÁŽ, OPRAVY  
A ÚDRŽBU ZARIADENÍ DODANÝCH SPOLOČNOSŤOU EPITREND

13.1. Spoločnosť EPITREND oboznamuje odborne spôsobilé osoby s predpismi na montáž, opravy a údržbu 
zariadení, ktoré dodáva, a zacvičuje ich na uvedené činnosti.

13.2. Spoločnosť EPITREND poučí a zacvičí zákazníkom určené osoby na obsluhu ňou dodaných zariadení. 
O poučení a zacvičení obsluhy sa vystaví protokol, v ktorom sa uvedú mená poučených a zacvičených 
osôb a zariadenie, na ktorého obsluhu boli poučené a zacvičené.

13.3. Spoločnosť EPITREND preberá na seba záruku, že jej pracovníci, ktorých vyšle k zákazníkovi, budú 
vykonávať len také činnosti, na ktoré sú odborne spôsobilí, oprávnení a zacvičení.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Spoločnosť EPITREND je oprávnená meniť Všeobecné servisné a záručné podmienky (pričom zmenou sa 
rozumie aj čiastočné alebo úplné nahradenie VOP osobitnými obchodnými podmienkami), a to z vážnych 
objektívnych dôvodov, ktorými sú:

 a) zmena právnych predpisov, alebo

 b) cenový vývoj na trhu technických zariadení a ich komponentov, ku ktorým spoločnosť EPITREND 
vykonáva servisné práce, alebo

 c) zmena technických možností poskytovania servisných prác, alebo

 d) zabezpečenie obozretného podnikania spoločnosti EPITREND a jej finančnej stability.

14.2. Aktuálne znenie Všeobecných servisných a záručných podmienok spoločnosť EPITREND určí zverejnením 
na svojom webovom sídle na stránke www.epitrend.sk a doručením zákazníkovi na dohodnutú emailovú 
adresu najneskôr 15 kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Zákazník je oprávnený 
vyjadriť svoj nesúhlas s takouto zmenou Všeobecných servisných a záručných podmienok, a to do 
nadobudnutia ich účinnosti. Včasným vyjadrením nesúhlasu s novým znením Všeobecných servisných 
a záručných podmienok ostávajú v platnosti Všeobecné servisné a záručné podmienky v aktuálnom 
platnom znení pred ich zmenou. 

14.3. V prípade vyjadrenia nesúhlasu so zmeneným znením Všeobecných servisných a záručných podmienok 
podľa predchádzajúceho bodu, ma spoločnosť EPITREND právo vypovedať osobitnú Zmluvu s okamžitou 
účinnosťou.

14.4. Ak zákazník nevyjadrí nesúhlas podľa článku 14.2., zmeny a doplnky Všeobecných servisných a záručných 
podmienok nadobúdajú účinnosť v deň v nich uvedený. Zároveň sa má za to, že zákazník ma záujem 
so spoločnosťou EPITREND v zmluvnom vzťahu pokračovať ak po zverejnení a doručení Všeobecných 
servisných a záručných podmienok vykoná akýkoľvek úkon voči spoločnosti EPITREND, z ktorého je 
takáto vôľa zrejmá alebo pokračuje v prijímaní servisných služieb spoločnosti EPITREND.

14.5. Tieto Všeobecné servisné a záručné podmienky v tomto znení sú platné a účinné dňom 1. 1. 2014
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