Servisné podmienky
1. Spoločnosť Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
(ďalej iba spoločnosť) je jedinou organizáciou na území Slovenskej republiky, ktorej sú výrobcom in vitro
diagnostických prostriedkov, koncernom Beckman Coulter, poskytované originálne náhradné diely a
platné verifikačné servisné postupy. V zmysle zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach je
jedinou organizáciou spôsobilou na vykonávanie servisu prístrojov výrobcu Beckman Coulter.
Spoločnosť ďalej zaisťuje servis všetkých prístrojov iných výrobcov, ktoré dodáva na trh.
2. Tento dokument (ďalej iba SP) stanovuje podmienky, za ktorých spoločnosť poskytuje servisné služby. Ustanovenia
SP môžu byť zmenené iba písomne vyhotoveným zmluvným vzťahom, napr. kúpnou zmluvou, výpožičnou zmluvou
alebo servisnou zmluvou. V takom prípade majú ustanovenia zmluvy prednosť pred ustanoveniami SP. Spoločnosť si
vyhradzuje právo na aktualizáciu ustanovení SP.
3. Servis je zaisťovaný zo sídla spoločnosti na základe servisnej zmluvy uzatvorenej podľa občianskeho zákonníka (ďalej
iba OZ) alebo jednorázovej objednávky od zákazníka v súlade s OZ.
4. Oprava prístroja sa objednáva telefonicky na Hotline +421 220 903 988, Po – Ne, 0⁰⁰-24⁰⁰. Návšteva servisného
technika sa uskutoční najneskôr do 72 hodín od nahlásenia poruchy, ak to nie je dohodnuté inak.
5. Objednaním opravy zákazník prejavuje súhlas so všetkými ustanoveniami SP. Zaväzuje sa odovzdať na opravu
dezinfikovaný prístroj, poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri oprave, prevziať opravený a otestovaný prístroj, potvrdiť
ukončenie opravy (aj čiastočnej) podpisom a následne, na základe faktúry, uhradiť náklady na opravu. Má sa za to, že
osoby, ktoré sa zo strany zákazníka podieľajú na servisnom zásahu, sú osoby k vyššie uvedeným úkonom oprávnené.
6. Záručná doba na prístroje dodávané spoločnosťou je 12 mesiacov a záruka na náhradné diely, ktoré hradí zákazník je
6 mesiacov, pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak. Záruka na vykonanú prácu pri servisnom zásahu je 30 dní.
Podmienkou pre poskytnutie záručných opráv a bezodplatných opráv z titulu iných zmlúv je správne vykonávanie
predpísanej údržby vrátane vedenia záznamov o ich vykonávaní. Záruka ani iný kontrakt nenahradzuje povinnosť
zákazníka vykonávať denné, týždenné, mesačné a iné používateľské údržby, ktoré výrobca uvádza v návode na
použitie prístroja.
7. Pod servisom sa myslí činnosť, ktorá v záručnej aj pozáručnej dobe vedie k odstráneniu poruchy alebo chyby, ak nie
je dohodnuté inak. Servis nepokrýva výcvik ďalšieho operátora (po inštalácii zariadenia), PBTK (pravidelnú
bezpečnostnú technickú kontrolu), verifikáciu, pripojenie do laboratórneho informačného systému, spotrebný
materiál (napr. akumulátory), diely opotrebované bežnou prevádzkou (napr. elektródy) a diely poškodené chybnou
manipuláciou obsluhy a to vrátane nákladov na výmenu týchto dielov a spotrebného materiálu. Servisom ďalej nie je
balenie a sťahovanie, reinštalácia, odstránenie následkov po poškodení živelnou pohromou, po výpadku elektrickej
siete a po kontaminácii znečistenou vodou. Servisné zásahy vyvolané týmito príčinami budú účtované podľa ďalej
špecifikovaných podmienok a cenníka náhradných dielov.
8. Oprava sa vykonáva výmenou za nové originálne náhradné diely.
9. O každom prístroji je v sídle spoločnosti vedená dokumentácia so záznamom o inštalácii prístroja, údajmi o všetkých
zásahoch, chybách, preventívnych prehliadkach, modifikáciách a pod., ktoré boli na prístroji vykonané.
Identifikátorom prístroja v evidencii je jeho referenčné číslo (prípadne typ prístroja a výrobné číslo).
10. Celková servisná činnosť je vedená v súlade s požiadavkami normy ISO 9001 a platných zákonov. Servisné zásahy tak,
ako to vyžaduje zákon 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, robia servisní technici so zodpovedajúcou
kvalifikáciou a zaškolením poverenou organizáciou výrobcu, ktoré môžu doložiť platným osvedčením.
11. Základná hodinová sadzba (ďalej iba ZHS) za prácu a dopravu technika je 57 € bez DPH. Minimálna účtovaná doba sú
dve hodiny vrátane doby strávenej dopravou. Nad dve hodiny je ďalej účtovaná každá začatá polhodina.
Pri začatí práce v dobe Po-Pia, 7⁰⁰-17⁰⁰ je účtovaná ZHS. Sadzba v pracovných dňoch mimo vyššie uvedenú dobu je
150% ZHS. Sadzba v So, Ne a sviatky je 200% ZHS a minimálna účtovaná doba sú tri hodiny.
Pre určenie účtovanej sadzby je rozhodujúci čas zahájenia opravy prístroja dohodnutý so zákazníkom.
Plánované servisné výkony (preventívne prehliadky, verifikácie, PBTK - pravidelné bezpečnostné technické kontroly,
atď.) sa plánujú tak, aby mohli prebehnúť v dobe Po-Pia, 7⁰⁰-17⁰⁰. V prípade, že zákazník požaduje iný termín, berie
na vedomie, že mu bude fakturovaná zvýšená hodinová sadzba a to aj v prípade, že má plánovaný servisný výkon
pokrytý zmluvou (v tomto prípade rozdiel medzi zvýšenou a ZHS).
V prípade potreby vykonať cestu z dôvodu odstráneniu chyby viackrát, nie je pri ďalších cestách už účtovaná doba
strávená dopravou.
Zákazníkom z východného Slovenska je započítaná doba strávená dopravou technika zo servisného strediska
v Košiciach. Zákazníkom zo západného Slovenska je započítaná doba strávená dopravou technika zo servisného
strediska v Bratislave. Zákazníkom zo stredného Slovenska je započítaná doba strávená dopravou technika
z najbližšieho servisného strediska.
Cena opravy môže byť ďalej navýšená o náklady na poštovné za poslanie požadovaného dielu a za parkovanie.
12. Problémy alebo sťažnosti je možné riešiť s vedúcim servisného útvaru spoločnosti alebo jeho zástupcom.
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