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Servisné podmienky ALLROUND INTERNATIONAL k.s. 
 
Servis a kalibrácia 

 
V spolupráci s našou sesterskou spoločnosťou AM Baugeräte HandelsgmbH zabezpečujeme servis 

strojov, prístrojov a čerpadiel (ďalej len „prístroj“), záručný aj pozáručný, a to ako prístrojov a čerpadiel 

zakúpených u nás, tak aj produktov zakúpených inde.  

 

Profesionálny servis Vášho prístroja vykonajú naši odborne vyškolení pracovníci v servisnom stredisku, 

ktoré spĺňa všetky potrebné požiadavky so zameranosťou na odbornosť, kvalitu a špičkový servis.  

 

Okrem servisných prác vykonávame tiež kalibráciu meračských prístrojov podľa príslušnej ISO normy 

s možnosťou vydania certifikátu s medzinárodnou platnosťou. 

 

Cenový návrh na opravu 

 

V prípade servisných prác sa každý servis stroja, prístroja alebo čerpadla posudzuje jednotlivo. Za 

účelom zistenia chyby naši pracovníci prístroj rozoberú a preskúšajú, následne pripravia návrh na 

opravu vrátane uvedenia konkrétnych servisných prác, a spolu s vyčíslením s tým súvisiacich nákladov 

zasielame tento návrh zákazníkovi na odsúhlasenie.  

 

Cenový návrh na opravu zašleme zákazníkovi tiež v prípade, že sa na prístroji zistí chyba v rámci 

kalibrácie prístroja. Až na základe schválenia zákazníkom sa vykonajú navrhované servisné práce. 

Následne Vám prístroj zašleme už opravený, vyčistený a pripravený na používanie.  

 

Ak si Váš prístroj necháte zoservisovať u nás, za diagnostikovanie vady prístroja a súvisiacich prác 

(rozobratie a spätné zloženie prístroja) neplatíte žiadnu sumu. To isté platí aj vtedy, ak je Vami zaslaný 

prístroj neopraviteľný, alebo jeho oprava by bola vzhľadom k jeho cene nerentabilná, a namiesto neho 

si u nás zakúpite prístroj nový. V opačnom prípade vám bude za diagnostiku prístroja účtovaná 

koknrétna suma podľa typu prístroja. Ak si však potom objednáte u nás nový prístroj, a to v lehote do 

3 mesiacov od diagnostiky, bude Vám účtovaná suma (za diagnostiku a súvisiace práce) vrátená 

dobropisom späť.  

 

Ceny servisu, diagnostiky a kalibrácie pri konkrétnych strojoch, prístrojoch a čerpadlách na vyžiadanie. 

Kontaktujte nás. 

    

Dopravné náklady 

 

Náklady na zaslanie prístroja do servisu znáša zákazník. Náklady na zaslanie prístroja zo servisu sú 

zákazníkovi účtované podľa platného cenníka dopravnej spoločnosti v závislosti od váhy prístroja.  

 

Spoločnosť ALLROUND INTERNATIONAL k.s. neručí za poškodenia počas transportu spôsobené 

prepravnou spoločnosťou. 
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Zákazník je vopred informovaný o približnej dobe doručenia prístroja zo servisu. Zákazník nie je 

oprávnený uplatňovať si akékoľvek nároky na náhradu škody alebo iné nároky z dôvodu oneskorenia 

dodacej lehoty opraveného / skalibrovaného prístroja zo servisu, ktorý doručuje prepravná spoločnosť, 

pokiaľ nie je preukázaný úmysel alebo hrubá nedbanlivosť Spoločnosti v súvislosti so vznikom škody. 

 

Zákazník si na základe dohody s oprávneným zástupcom Spoločnosti môže vyzdvihnúť prístroj zo 

servisu aj osobne na vlastné náklady. Táto dohoda však musí byť urobená najneskôr pri objednávke 

zákazníka na servis. 

 

Platobné podmienky 

 

Ceny oznámené na základe dopytu sú bez DPH. Platba netto na základe vystavenej faktúry, splatnosť 

14 dní od vystavenia. Faktúra je zasielaná spolu s prístrojom, resp. následne po odoslaní prístroja. 

Uvedené platí, ak v konkrétnom prípade nie je dohodnuté niečo iné. 
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