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Zařízení - model

IMEI

Seriové číslo

Požadovaná oprava, případně jak se aktuálně závada projevuje

Jméno a Příjmení

Telefon

Email

Pobočka Zásilkovny na kterou zařízení zašleme zpět

Zákazník bere výslovně na vědomí, že je povinen elektronické zařízení, u něhož má zájem o provedení Opravy, předat Zhotoviteli tak, aby nebylo
nutné k přístupu do zařízení užívat heslo, případně je povinen takové heslo před provedením Opravy sdělit Zhotoviteli. Před předáním elektronického
zařízení Zhotoviteli je Zákazník rovněž povinen vyjmout z elektronického zařízení SIM kartu, pakliže ji obsahuje. Zákazník výslovně bere na vědomí, že
Zhotovitel neodpovídá za případnou ztrátu či poškození dat z elektronického zařízení po provedení nebo během provádění Opravy. Zhotovitel
Zákazníkovi doporučuje, aby před předáním elektronického zařízení Zhotoviteli provedl Zákazník zálohu veškerých dat umístěných na elektronickém
zařízení.
Zhotovitel Zákazníka výslovně upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že některé vnější díly použité při Opravě mohou mít mírně odlišný vzhled či
odstín od dílů vyměněných při Opravě, zejména v důsledku vyblednutí barev používáním stávajících dílů.
Nesjednají-li  Smluvní  strany jinak,  nevrací  Zhotovitel  vyměněné vadné díly  elektronického zařízení  a  tyto  se zavazuje  ekologicky zlikvidovat.
Zhotovitel dále výslovně upozorňuje Zákazníka a Zákazník bere na vědomí, že při provádění Opravy může v některých případech dojít k projevu
skrytých vad elektronického zařízení, které mohou vést ke „zhroucení“ elektronického zařízení, případně může mít elektronické zařízení jiné vady
nežli jím uvedené. Za takové vady a případně zhroucení Zhotovitel nenese odpovědnost.
Zákazník je povinen opravené, případně neopravitelné, elektronické zařízení vyzvednout osobně na pobočce Zhotovitele nejpozději do 30 dnů od
zaslání informace o skončení Opravy.
Pokud Zákazník elektronické zařízení nepřevezme ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, je v prodlení a Zhotovitel je oprávněn požadovat na
Zákazníkovi uhrazení poplatku za uskladnění ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) denně za každý den prodlení Zákazníka s převzetím
elektronického zařízení.
V případě, že si Zákazník nevyzvedne Zařízení ve lhůtě uvedené v odst. 1., stanoví mu Zhotovitel k vyzvednutí náhradní lhůtu, která nesmí být kratší
než 5 měsíců od uplynutí příslušné lhůty uvedené v odst. 1. a na tuto lhůtu Zákazníka upozorní formou SMS zprávy případně zasláním emailu
společně s upozorněním, že pokud si Zákazník elektronické zařízení nevyzvedne, je Zhotovitel oprávněn jej prodat. Pokud si Zákazník elektronické
zařízení nevyzvedne ani v dodatečné lhůtě stanovené za tímto účelem Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn elektronické zařízení prodat a z jeho
prodeje pokrýt náklady na uskladnění elektronického zařízení.
Svým podpisem stvrzuji, souhlas s výše uvedeným výňatkem z obchodních podmínek a obchodními podmínkami zveřejněných na kamenné prodejně
a na webové adrese https://www.opraveno.com/cz/obchodni-podminky .
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Převzetí hotové zakázky
Svým podpisem stvrzuji převzetí výše uvedeného zařízení z opravy
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