
Pokud nebyly písemně ve smlouvě sjednány podmínky jiné, upravují 
tyto všeobecné servisní podmínky vydané v souladu s ustanovením 
§ 273 obchodního zákoníku smluvní vztahy vznikající mezi společností 
BIBUS s.r.o., Vídeňská 125, 639 27 Brno, IČ 463 466 35 jako zhotovitelem 
a objednatelem uvedeným a podepsaným ve smlouvě o dílo.
Objednatel svým podpisem předávacího protokolu (zprávy) vyslovuje 
svůj souhlas s oprávněností, rozsahem a množstvím použitého 
materiálu a prací zhotovitele při provádění opravy nebo úpravy.
Pokud je smlouva o dílo uzavřena bez určení ceny díla s tím, že 
zhotovitel sdělí objednateli cenu díla až po zjištění rozsahu díla, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud zaplatí 
zhotoviteli náklady jím vynaložené pro určení této ceny (náklady za 
dopravu, demontáž apod.).
Objednatel je povinen si vyzvednout věc nejpozději do jednoho 
týdne od doby, kdy oprava nebo úprava věci měla být provedena. 
Nevyzvedne-li si objednatel ve výše uvedené lhůtě opravenou nebo 
upravenou věc, je povinen zaplatit zhotoviteli poplatek za uskladnění 
ve výši 500 Kč denně.
Nevyzvedne-li si objednatel věc ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, 
kdy byl povinen si opravenou nebo upravenou věc vyzvednout, 
má zhotovitel právo věc prodat. Bude-li zhotoviteli známa adresa 
objednatele, oznámí zhotovitel objednateli, že nevyzvednutou věc 
prodá, pokud si ji do čtrnácti dnů od doručení oznámení nevyzvedne. 
Po prodeji nevyzvednuté věci vyplatí zhotovitel objednateli výtěžek 
z prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za 
uskladnění ve výši dané čl. 4. těchto servisních podmínek a nákladů 
prodeje. O vyplacení rozdílu musí objednatel požádat.
Zhotovitel je oprávněn uplatnit zadržovací právo k převzatým věcem 
od objednatele, pokud má vůči objednateli splatnou neuhrazenou 
pohledávku. Vznik zadržovacího práva oznámí zhotovitel neprodleně 
objednateli. Objednatel podpisem těchto podmínek dává zhotoviteli 
výslovný souhlas k užívání zadržované věci zhotovitelem, a to 
i k případnému pronajmutí zadržované věci třetí osobě zhotovitelem. 
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Přijaté nájemné započte zhotovitel oproti splatné neuhrazené 
pohledávce po odečtení poplatku za uskladnění ve výši dané čl. 4. 
těchto servisních podmínek, a nákladů na chránění před poškozením, 
ztrátou a zničením zadržované věci. Po získání nájemného přesahujícího 
všechny pohledávky zhotovitele zaniká zadržovací právo zhotovitele 
a zhotovitel je povinen objednateli věc vydat.
Zhotovitel odpovídá za vady opravené věci po dobu 3 měsíců, pokud 
právní předpis nestanoví jinak. Lhůta 3 měsíců počíná běžet ode dne 
předání opraveného věci objednateli. Pokud je objednatel v prodlení 
s převzetím věci více jak jeden týden, počíná lhůta 3 měsíců běžet 
osmým dnem prodlení s převzetím opraveného věci. Odpovědnost 
za vady se nevztahuje na rychle opotřebitelné díly. Bližší podrobnosti 
ohledně rychle opotřebitelných díků stanoví reklamační řád zhotovitele, 
který je uveřejněn v sídle zhotovitele a na stránkách www.bibus.cz.
Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního 
zákoníku dohodly, že tato smlouva, práva, závazky a právní poměry 
z ní vyplývající, vznikající a související, případně i otázky její platnosti 
a následky takové neplatnosti, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. ve 
znění pozdějších změn a doplňků. 
Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého 
sídla nebo trvalého bydliště. Písemnost se považuje za doručenou 
v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (zhotovitel nebo 
objednatel) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost 
zaslána na posledně známou adresu adresáta (zhotovitele nebo 
objednatele) a adresát (objednatel nebo zhotovitel) si ji v úložní době 
nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji 
adresát (objednatel nebo zhotovitel) odmítne přijmout. Dnem doručení 
je den odmítnutí písemnosti.
Tyto Všeobecné servisní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.dubna 2008.
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Všeobecné servisní podmínky společnosti BIBUS s. r. o.


