
     PORUCHOVÁ SLUŽBA ONE+ bez viazanosti
24 hodín denne, víkendy a sviatky, hodinová sadzba revizný technik 5€ / hod Cestovné náklady 1€ / km

Poruchová služba ONE+ Byt ......................................................................................................5,00€ / mesačne
Poruchová služba ONE+ Dom ....................................................................................................5,00€ / mesačne
Poruchová služba ONE+ Bytový dom (spoločné priestory) .........................................................5,00€ / byt / mesačne
Poruchová služba ONE+ Prevádzka ...........................................................................................5,00€ / mesačne
Registračný poplatok ................................................................................................................3,00€
Deaktivačný poplatok ...............................................................................................................3,00€

 Cenník elektroinštalačných prác  bez  poruchovej služby ONE+
Elektrotechnik špecialista, revízny technik VTZe §24..................................................................65,00€ / hod
Poruchový výjazd ......................................................................................................................80 - 180€ / výjazd
Cestovné náklady .....................................................................................................................1,00€ / km

OBCHODNÉ PODMIENKY PORUCHOVEJ SLUŽBY ONE+

I. Identifikačné údaje poskytovateľa:
Tomáš Hochštein Unieltech Prachatická 9320/1A,96001 Zvolen, ičo: 45672334, dič: 1079060444, 0944 259 159,
unieltech@gmail.com, www.unieltech.sk, Obvodný úrad Zvolen Číslo živnostenského registra: 670-20064
II. Rozsah ponúkaných služieb:
Predmetom poskytovanej služby je PORUCHOVÁ SLUŽBA ONE+ , ide o službu kde prevádzkovateľ Tomáš Hochštein Unieltech
za odplatu zabezpečuje stálu 24 hodinovú pracovnú pohotovosť pre riešenie náhlych poruchových stavov vyhradených
technických zariadení elektrických resp. Elektroinštalácie.
III. Poruchoveá služba ONE+ , vykonávanie opravy , práva a povinnosti:
Prevádzkovateľ Tomáš Hochštein Unieltech zabezpečuje stálu 24 hodinovú pracovnú pohotovosť pre riešenie opráv náhlych
porúch vyhradených technických zariadení elektrických ktoré vzniknú bez cudzieho zavinenia registrovanému klientovi s
riadne uhradním poplatkom za službu na registrovanéj adrese VTZ. Prevádzkovateľ sa zaväzuje po nahlásení poruchového
stavu vyhradenného technického zariadenia elektrického vykonať poruchový výjazd a následnú opravu VTZ elektrického.
Prevádzkovateľ je povinný si pri oprave elektrického zariadenia počínať tak aby na predmetnom zariadení nedochádzalo ku
škodám a nebolo ohrozené zdravie osôb! Prevadzkovateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady bozp, a opravy vykonávať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia a na základe primeraných poznatkov o VTZ elektrických. Zákazník resp. uživateľ
elektroinštalácie je povinný poskytnúť súčinnosť pri realizovaných opravách elektrického zariadenia a dodržiavať
bezpečnostné pokyny a nariadenia pracovníka vykonávajuceho opravu a sprístupniť pracovníkovi všetky časti
elektroinštalácie potrebné pre vykonávanie kontroly, meraní fyzikálnych veličín, a iných potrebných úkonov potrebných pre
opravu elektrického zariadenia. Pokiaľ táto súčinnosť nebude poskytnutá prevádzkovatel nepreberá zodpovednosť za opravu
a vyhradzuje si právo takúto opravu odmietnuť. Po vykonaní opravy elektrického zariadenia pracovník so zákazníkom vypíše
montážny denník v ktorom uvedie priebeh opravy vyhradeného elektrického zariadenia ako aj použitý materiál, cestovné
náklady, a počet hodín resp. čas poruchového vyjazdu. Zákazník potvrdí svojim podpisom montážny denník na základe
ktorého bude vystavená faktúra.
IV. Cena poruchovej služby ONE+
Registračný poplatok služby ONE+ je 3 €, Deaktivačný poplatok služby ONE+ je 3 €. Cena poruchovej služby ONE+ je 5,00 € /
mesačne. Hodinová sadzba pracovníka je 5,00 € / hod. Cena cestovných nákladov je 1,00 € / km, Podružný spotrebný materiál
je poskytovaný v paušálnej sume 5 € (sádra, izolačná páska, brúsne papiere, popisky, hmoždinky, vruty a pod.), Materiál
použitý na opravu tj. výmenené vadné zariadenia (ističe, zasuvky, stykače, vypínače, svorky a pod.) bude uvedený do
monážneho denníka a fakturovaný v skutočnom množstve. Počet porúch elektroinštalácie ktoré môže zákaznik využiť nie je
obmedzený!
V. Reklamácia, záruka,viazanosť, záverečné ustanovenia:
Prevádzkovateľ služby poskytuje zákaznikovi na vykonané opravy záruku 180 dní odo dňa vykonania opravy. Pri nedodržaní
podmienok zo strany prevádzkovatela ako sú omeškanie príchodu pracovníka je zákaznik oprávnení službu reklamovať a za
príslušné obdobie tj. kalendárny mesiac v ktorom prevádzkovatel nedodržal podmienky služby mu bude vrátený mesačný
poplatok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať poruchový výjazd v prípade že zákazník nemá uhradenú
platbu za príslušné obdobie alebo ak neodborne zasahoval do VTZ elektrického. V pripade ak opravu vykonávajúci pracovník
zistí neodborný zásah do vyhradeného technického zariadenia elektrického si prevádzkovateľ vyhradzuje právo účtovať cenu
opravy podľa aktuánych cenníkov prevádzkovateľa a nie podľa zvýhodnených cien služby ONE+. Poruchová služba ONE+ je
poskytovaná bez viazanosti! Prevádzkovateľ a zákazník môžu kedykoľvek poskytovanie ako aj odoberanie služby ONE+
ukončiť bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny zmluvných podmienok o čom je povinný zákazníka
neodkladne informovať. Zákazník je oboznámení o elekronickej komunikácii formou emailu a telefonného čísla uvedeného v
registrácii. Poskytnuté informácie ako sú meno, adresa, telefonné číslo a e-mail prevádzkovatel využíva len na identifikáciu
zákazníka a komunikáciu! V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretím stranám!

Poruchová služba 
ONE+


