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 Převzetím vozidla do opravy se rozumí „SMLOUVA O DÍLO“. Zákazník 
předáním auta do opravy rovněž souhlasí s provozním řádem a 
obchodními podmínkami, které jsou umístěny na viditelném místě 
v provozovně, případně na webových stránkách www.LPGeko.cz. 

  Tato smlouva se řídí podle § 25860Z. Cena za smlouvu o dílo se 
sjednává buď ústně, a to buď telefonicky či osobně nebo dle písemné 
dohody.  

 Pokud je po započetí opravy vozidla zjištěná skutečnost, že cena za 
opravu bude vyšší o více než 20% oproti sjednané dohody, neprodleně 
servis www.LPGeko.cz o této skutečnosti zákazníka informuje.  

 Pokud zákazník s touto cenou nesouhlasí, má náš servis nárok na 
proplacení doby a materiálu, který na opravu či zjištění závady vynaložil 
dle našeho platného ceníku. 

 Cena za opravu motorového vozidla je splatná při převzetí vozidla, 
pokud nebylo dohodnuto jinak. 

 Pokud zákazník po výzvě o dokončení opravy vozidla na tuto výzvu 
nereaguje nebo nemá prostředky k úhradě opravy, běží mu 
jednotýdenní náhradní lhůta. Po této lhůtě bude účtován manipulační a 
parkovací poplatek ve výši 100 Kč za každý započatý den. 

 Pokud i po této době zákazník vůz nepřevezme, náš servis jej bude 
písemně či jinou prokazatelnou formou ( email, sms, dopis) informovat 



o počátku 30ti denní lhůty na proplacení opravy. V případě uplynutí 
této doby a neuhrazení opravy a závazků, bude vůz prodán podle 
 § 25860Z. 

 Do okamžiku uhrazení částky za opravu, zůstává vozidlo v místě 
provozovny www.LPGeko.cz. 

 Servis se zavazuje, že vozidlo nebude nijak využíváno. 
 Záruka na provedené opravy je dle vyhl. Č.18/1965 sb 6. měsíců. 
 Záruka na montáž nového plynového zařízení trvá po dobu 2 let.  
 Pokud zákazník shledá na vykonané zakázce vadu, neprodleně o této 

skutečnosti náš servis informuje. Pokud zákazník o této závadě servis 
neinformuje, případně tak neučiní neprodleně po zjištění závady, nemá 
povinnost servis brát na toto zřetel. Demontáž reklamovaného dílu 
provede servis www.LPGeko.cz. V případě demontáže jinou firmou, 
případně svépomocí či jiným neodborným způsobem, nemusí být díl 
převzat do reklamačního řízení. Do reklamace bude převzat jen 
kompletní díl včetně všech společně dodávaných součástí. 

 Přinese-li si zákazník „své náhradní díly, veškerá záruka na provedenou 
opravu tímto pozbývá platnost, www.LPGeko.cz se vzdává veškeré 
záruky. Díl bude namontován po dohodě se zákazníkem pouze na jeho 
žádost, podložené písemně, v opačném případě oprava nebude 
provedena. V případě, že www. LPGeko.cz přistoupí na opravu s díly 
zákazníka, může si náš servis k výsledné ceně připočítat příplatek ve 
výši 25% . 

 Hodinová sazba je mimo pracovní dobu,ve dnech pracovního klidu, 
víkendu  a státního svátku zvýšena o 25%.  

 Do opravy bude převzato auto v čistém stavu, jak exteriéru tak 
interiéru. Zavazadlový prostor musí být přístupný. 

 Zákazník souhlasí s umístěním reklamní nálepky na podložku SPZ, 
servisním štítkem na sloupek dveří v místě řidiče a povinné nálepky LPG 
na zadním okně. Na požádání nebudou nálepky umístěny, odstranění 
nálepek je v kompetenci majitele vozu. 



 Servis www.LPGeko.cz si vyhrazuje právo ověřit dle technického 
průkazu majitele vozu a objednatele opravy. V případě, že je  majitel a 
objednatel je rozdílný, má právo náš servis odmítnout přijetí vozu do 
opravy. 

 Sjednaná doba opravy je orientační. Náš servis se zavazuje vynaložit co 
největší úsilí v dodržení termínu. Vzhledem k charakteru práce, nelze 
vždy  dopředu garantovat přesnou dobu a termín opravy. 

 

   


