
Servisní podmínky
Save Money s.r.o.

Základní pravidla vyluččující možčnost placené opravy (opravitelné)

Tato pravidla se vztahují na přístroje společností Apple a dalších značek.

Přčístroje se nekvalifikují pro možčnost placené opravitelné opravy, pokud druh jejich poškození odpovídá 
nížče popsanému:

1. Přčístroj je rozebrán nebo chyběč jí něčkteré jeho ččásti – pro přčíjem placené opravy přčístroj musí
být nerozebrán a kompletní.

2. Přčístroj je poškozen totálněč  nebo neoprávněčnými úpravami – přčístroje, které jsou mechanicky 
násilněč  rozděč leny do více kusůů  a přčístroje jejichžč  nefunkččnost je způů sobena neoprávněčnými změčnami.

Obecné servisní podmínky

1. Zákazník souhlasí s tím, žče jeho osobní údaje budou zpracovány v informaččním systému firmy Save 
Money, s.r.o. ve smyslu zákona čč. 101/2000 Sb.

2. Servis neruččí za data uložčená v opravovaném zařčízení.

3. Zákazník souhlasí pro přčípady nedostatku náhradních dílůů  s prodloužčením přčedpokládaného 
termínu opravy na maximálněč  30 dní (u záruččních oprav).

4. Diagnostika  závady  (Kčč 390,-  včč.  DPH)  bude  zákazníkovi  úččtována  i  v  přčípaděč  neoprávněčné
reklamace a nezáručční opravy, kdy po přčijetí  přčístroje do opravy zákazník  žčádá vrácení přčístroje bez
provedení servisního zásahu nebo je-li přčístroj neopravitelný.

5. V přčípaděč , žče závada uváděčná zákazníkem byla zapřčíččiněčna zneččištěčním vnitřčních ččástí přčístroje, náklady 
na vyččištěční nese zákazník. Tento úkon se nepovažčuje za záručční opravu ve smyslu Obččanského zákoníku.

6. Save Money, s.r.o. jako záručční servis má právo neuznat záručční opravu napřč. v těčchto přčípadech:

-Je-li přčístroj jakkoli mechanicky poškozen.

-Jsou-li na přčístroji patrné stopy po vniknutí vlhkosti.

- Záručční oprava se téžč  nevztahuje na přčístroje u kterých byl proveden neodborný SW zásah.
7. Přčístroje u kterých byla provedena oprava, jsou opatřčeny nejnověč jší verzí SW. Vlastnosti SW se 

nemusí
vžčdy shodovat s vlastnostmi SW přčedchozího (napřč . zpřčístupněční něčkterých funkcí, změčna 
užč ivatelského menu, funkččnost užč ivatelských aplikací atd.).

8. Vyžčádanou změčnu verze SW není možčno považčovat za záručční opravu ve smyslu Obččanského zákoníku.



9. Přčípadné odstoupení od kupní smlouvy z důů vodu zákonného nároku možčno uplatnit pouze u prodejce.

10. Zákazník je povinen si zkontrolovat vněč jší stav přčístroje po opravěč , na pozděč jší reklamace nebude 
brán zřčetel.

11. Servis odstraní závady zařčízení tak, jak byly zákazníkem udány do popisu závady a dle 
technologického postupu přčedepsaného výrobcem.

12. Na provedenou práci poskytuje servis záruku v délce 3 měčsíce od okamžč iku přčevzetí zákazníkem
ve smyslu §654 Obččanského zákoníku.

13. U zakázek, které si zákazník nevyzvedne do 30-ti dnůů  od data přčedpokládaného ukonččení opravy 
je servis oprávněčn úččtovat skladné. To ččiní 10,- Kčč za kažčdý započčatý den v období 31-60 dnůů  od 
přčedpokládaného ukonččení opravy, v období 61 a více 20,- Kčč za kažčdý započčatý den. Po šesti 
měčsících od data přčedpokládaného ukonččení opravy je Save Money, s.r.o. oprávněčn na vlastní náklady 
přčístroj prodat a výtěčžček použč ít na uhrazení přčípadné vzniklé pohledávky.

14. Pokud si zákazník přčeje zaslat opravu na svoji adresu, budou mu úččtovány náklady na dopravu u
záruččních i nezáruččních oprav.

Tyto servisní podmínky pro koncového spotřčebitele nabývají úččinnost 1. dubna 2018


