
Úvodníustanovení

1. Tyto servisní podmínky (dále jen „Servisní podmínky“) společnosti UNI HOLDING CZECH2010
s.r.o., se sídlemZengrova 2990/32a, 703 00 Ostrava, IČO: 08531455, zapsané vobchodním
rejstříku vedenémKrajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79839(dále jen „iPhoneLab“)
upravují vzájemná práva a povinnosti v souvislosti se servisem elektronických zařízení
prováděných na základesmlouvyodílo uzavřenémezi iPhoneLab a jinou fyzickouči právnickou
osobou (dále jen „Servisní smlouva“) uzavřenou ve smysluzákonač. 89/2012Sb., občanského
zákoníku(dále jen „Občanskýzákoník“).

2. Ustanovení Servisních podmínek jsou nedílnou součástí Servisní smlouvy, která je uzavřena
okamžikemfyzickéhopředání zařízenínaservisních prodejnách iPhoneLab. Servisní smlouvouse
rozumí servisní protokol o přijetí zařízení k provedení servisního zásahu podepsaný vámi a
iPhoneLab, jakoži samotnáopravačiúprava zařízenívmístě umístěnízařízeníu iPhoneLab.

3. Servisnípodmínkysevčl.24ažčl. 28nevztahujínapřípady,kdyjednáte v rámci svépodnikatelské
činnostinebov rámci svéhosamostatnéhovýkonupovolání.

4. Znění Servisních podmínek může iPhoneLab měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva apovinnosti vzniklápodobuúčinnosti předchozíhozněníServisních podmínek.

UzavřeníServisní smlouvy

5. iPhoneLab vámposkytujeservisní službypopředešlé dohodě.

6. Servisní smlouvanemůžebýt uzavřenaprostředkynadálku.

7. Vpřípadě,kdyjezařízenípředánoosobněkprovedeníservisního zásahuplatí, žeplněabezvýhrad
akceptujete tyto Servisnípodmínkya jste snimiobeznámeni.

8. iPhoneLab bude postupovat kodstranění vady, která byla vámi udána a která je uvedena
vservisnímprotokolu.

9. iPhoneLab vám sdělí způsoba cenu opravy zařízení ihned při předání zařízení kopravě. Pokud
nelzezpůsobopravy přesněurčit ihnedpři předání zařízeníkopravě, budepřesnýzpůsobopravy
acena určena ažnazákladěprovedené diagnostikyzařízení.

10. iPhoneLab vás vyrozumío výsledku diagnostiky zařízení nejpozději do 30 dní od přijetí zařízení
kopravě, a to telefonicky nebo na váš e-mail uvedený v servisním protokolu. Společně
svýsledkem diagnostiky vám iPhoneLab sdělí způsob a konečnou cenu opravy zařízení. Poté
ihned, nejpozději do sedmi (7) dnů musíte iPhoneLab oznámit, že stakovou opravou zařízení
souhlasíte. Pokud iPhoneLab vyrozumíte, žeoopravu nemáte zájemanebo ve stanovené lhůtě
iPhoneLab nevyrozumíte vůbec, odstupujete tímto od Servisní smlouvy. V tomto případě jste
povinni uhradit zaprovedenou diagnostiku390Kč.

11. iPhoneLab si vyhrazuje právo poprovedené diagnostice odstoupit odopravy zařízení vpřípadě,
kdy toto zařízení nelze v souvislosti sjeho stavem dále opravit. Za provedenou diagnostiku si
v tomto případě iPhoneLab účtuje částku390Kč.



12. DiagnostikaVámtedy budeúčtována pouzev případě, kdyzařízeníbudeneopravitelné anebopo
přijetí zařízenídoopravybudete žádatvrácení zařízeníbezprovedení servisníhoúkonuanebose
knavrženéopravěvůbecnevyjádříte anazákladětohobudeodstoupenoodServisní smlouvy.

Obecnéservisnípodmínky

13. Délka opravy nebude trvat déle než třicet (30) dnů od přijetí zařízení k provedení servisního
zásahu. iPhoneLab vás vyrozumí o provedené opravě telefonicky a nebo na e-mail uvedený
vservisnímprotokolu.

14. Při převzetí zařízenízopravy předvede iPhoneLab, žeoprava byla provedena řádně a žezařízení
je funkčníavsouladuseServisní smlouvou.

15. iPhoneLab neručí zadata uložená ve vašem zařízení, proto vám doporučujeme vytvořit zálohu
předúkonem.Zálohudatmůžete rovněžprovést naprodejně iPhoneLab, a to zapoplatek190Kč.

16. iPhoneLab není autorizovanýmservisem a neručí zapřípadnouztrátu práva zvadného plnění či
zárukyupůvodníhoprodejce (autorizovaného servisu) způsobenouopravouneboúdržboutohoto
zařízeníiPhoneLab.

17. iPhoneLab neposkytuje výměnuvámiposkytnutýchnáhradních dílů.

18. Servisem můžezařízení ztratit voděodolnost a prachuvzdornost IP67, a to zejménapo výměně
displeje, LCD,baterie, konektoruadalšíchkomponentů.Nabízenéslužby "Těsnění"nemajína
voděodolnostzaručenývliva tudížsenevztahujenaslužbu"Těsnění" jakákolivzáruka těsnostiproti
vniknutí kapalinyneboprachu.

19. U některých druhů oprav či v případě objednání dražšího náhradního dílu, může iPhoneLab
požadovatsloženízálohynaprovedeníopravy.

20. Předáním zařízenído opravy stvrzujete, žev zařízenínejsou nainstalovány žádnénekompatibilní
hardwarové komponenty či produkty, hardwary či softwary včetně operačních systémů.
iPhoneLab neručí za jakékoliv problémy zaviněné neodbornou instalací výše uvedených
nekompatibilních čineodbornýchkomponentůčiproduktův zařízení.

21. UzavřenímServisní smlouvyberete na vědomí, žeuněkterých druhůoprav zařízenídocházípři
demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému,
tepelnému,elektrickémunebochemickémupoškozenítěchto součástekavtěchtopřípadechnení
technicky možnéuvést zařízenído stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem,
pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných
objektivních nebosubjektivníchdůvodů.

22. iPhoneLab neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou v souvislosti s opravou
zařízení, tj. například ušlý zisk,náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné
apod.

23. iPhoneLab sevrámciopravyzařízenízavazujeekologickyzlikvidovatvyměněnévadnédíly (baterie
a menší elektronické součástky) na vlastní náklady, nepožaduje-li vrácení vadných dílů po
provedenéopravě.

Práva zvadnéhoplnění



24. Při převzetí zařízenízopravy jstepovinnisizkontrolovatvnější stavzařízenípoopravě, napozdější
reklamacevnějšíhostavu zařízenínebudebránzřetel.

25. iPhoneLabodpovídázavadyopravy. Máte právo opravureklamovat, pokudzařízeníiposervisním
zásahuvykazujevadyuvedené vservisnímprotokolu.

26. Práva zvadného plnění můžete uplatnit v době dvanácti (12) měsíců od převzetí opraveného
zařízenízopravy a to dle §2168občanskéhozákoníku.Projeví-li se během této doby na vašem
zařízení jiná závada,než jaká byla iPhoneLab odstraňována, iPhoneLab nenese odpovědnost za
její odstranění.

27. iPhoneLab má právo reklamaci zamítnout, pokud zjistí, že vada byla způsobena neodborným
zásahem,činakládánímsezařízením.ZaúčelemzjištěníneodbornéhozásahudoPředmětu plnění
umístí iPhoneLabdozařízenípoprovedené opravě plombu.

28. Zaneodborný zásahči nakládání sezařízenímsemimojiné považujeoxidacekapalinou, znečištění
vnitřních částípřístroje čimechanicképoškození.

29. iPhoneLab není dálepovinenprovádět záručníopravuv případě, kdy:

a) seneprojeví reklamovanázávadaběhemvstupních testů anebudete-li schopenzávaduviditelně
před iPhoneLabdemonstrovat;

b) bylo zařízení použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem,
příslušenstvím nebo takovým způsobem, který je v rozporu spokyny výrobce zařízení nebo
pokyny iPhoneLab;

c) nesouvisí-li příčina reklamované závady přímo sprací provedenou na zařízení v rámci
reklamovaného servisního zásahu;

d) zdůvodůdalších vyplývajících zplatného zněnítěchto Servisních podmínekiPhoneLab.

30. Pokud si necháte zařízení opravit v rámci své podnikatelské činnosti (na IČO), je iPhoneLab
odpovědnýpouzezaty vady opravy, které měla oprava jižvokamžiku,kdyopravené zařízeníod
iPhoneLab přebíráte. Zjištěnou vadnost opravy zařízení jste iPhoneLab povini oznámit bez
zbytečnéhoodkladupoté, covadu zjistíte. Jelikož jste povinniprokázat, žeoprava byla vadná již
připřevzetí věci zopravy, doporučujemesi zařízenířádnězkontrolovatprávě při tomtopřevzetí.
iPhoneLabnestanovuje žádnouzárukuna tyto opravy.

Svépomocnýprodej

31. Zařízení, které iPhoneLab příjme do opravy máte povinnost vyzvednou nejpozději do sedmi (7)
dnůpoté, covás iPhoneLabvyrozumíovyřízeníopravy nebovásvyzvekvyzvednutí zařízení,a to
telefonicky anebonae-mailovouadresuuvedenouvservisnímprotokolu.

32. V případě, kdy nepřevezmete ve lhůtě dle čl. 31 Servisních podmínek, budete na e-mailovou
adresu uvedenou v servisním protokolu vyrozuměni ohledně toho, že iPhoneLab zamýšlí
svépomocnýprodej zařízení.

33. V upozornění dle předchozího článku bude stanovena náhradní lhůta, kdy si zařízenímůžete
vyzvednout(dále jen „Náhradnílhůta“).



34. Pokudsinevyzvednete zařízenív Náhradní lhůtě, je iPhoneLab oprávněn zařízenísvépomocněza
podmínekdle§2126Občanskéhozákoníkunaváš účet prodat.

35. iPhoneLab má právo započíst své pohledávky vůči vám vzniklé na základě provedené opravy,
uskladněníaprodeji zařízenínavýdělek vzniklýsvépomocnýmprodejemzařízení.

36. Skladné zazařízení zakaždýdenprodlení spřevzetím činí 20Kč.

Závěrečnáustanovení

37. Servisní smlouva, jejíž součástí jsou i tyto Servisní podmínky, se řídí právem České republiky a
veškeré spory budou rozhodovány veřejnými soudy v České republice. Pokud vztah založený
Servisní smlouvouobsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, paksi sjednáváme, ževztahse řídí
pořád českýmprávem. Volbou práva podle předchozí věty nejste jako objednatel -zhotovitel,
zbaveni ochrany, kterou vám poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně
odchýlit, a ježbyse v případě neexistence volby práva jinakpoužiladle ustanovení čl. 6odst. 1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008ze dne 17. června 2008 o právu
rozhodnémprosmluvnízávazkovévztahy (Řím I).

38. Kposkytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu nad
výkonem našeho živnostenského oprávnění vykonává příslušný živnostenský úřad. Na to, že
dodržujemevšechnypředpisy týkající seprávspotřebitelů dohlížíiČeskáobchodníinspekce.

39. Pokud je vámposkytovanáslužbajako spotřebiteli amáte zájemvyřešit sporsnámimimosoudní
cestou,můžeteseobrátit naČeskouobchodní inspekci.

Servisní podmínkyúčinnékedni1.9.2021


