Ceník poskytovaných služeb
VYBAVENÍ

OBDOBÍ ÚSCHOVY

CENA

+ Konzervace skluznice ochranným voskem

LYŽE,
BĚŽKY,
SNOWBOARD

DALŠÍ SLUŽBY ZDARMA

od 1.4 do 1.12

990,- Kč

+ Uschovaní bot a holí
+ Pojištění
+ Sleva 50% na předsezónní servis
+ Omytí a promazání

JÍZDNÍ KOLA

od 1.9 do 1.5

990,- Kč

+ Nahuštění plášťů
+ Pojištění
+ Sleva 50% na předsezónní servis

Ceny jsou včetně DPH 21%
Při úschově na kratší období nedochází k ponížení ceny.
Při nevyzvednutí vybavení do termínu úschovy, se za každý započatý měsíc účtuje skladné ve výši 300 Kč.
Pokud si zákazník zboží nevyzvedne ani ve lhůtě 6 měsíců po uplynutí termínu úschovy, zvyšuje se skladné na 3000 Kč.

Uschovací a servisní řád
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Uschovací a servisní řád se vztahuje na úpravu práv a povinností mezi společností GERBEROS a zákazníkem (dále společně „smluvní
strany“) při poskytování služeb společností GERBEROS zákazníkovi na základě smlouvy o uschování a servisu zboží dle ustanovení § 1746
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
1.2 Uschovací a servisní řád je nedílnou součástí smlouvy.
1.3 Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním uschovacího a servisního řádu.
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POPIS SLUŽEB

2.1 Služba uschování sjezdových lyží, běžeckých lyží nebo snowboardů zahrnuje: (i) pojištění proti odcizení, zničení nebo poškození zboží (dále
„pojištění zboží“); (ii) uskladnění zboží; (iii) zabalení zboží a (iv) napuštění skluznice zboží voskem před jeho odevzdáním zákazníkovi.
2.3 Služba uschování lyžařských bot zahrnuje: (i) pojištění zboží; (ii) uskladnění zboží; (iii) zabalení zboží.
2.4 Služba uschování jízdních kol zahrnuje: (i) pojištění zboží; (ii) uskladnění zboží; (iii) zabalení zboží a (iv) umytí jízdního kola a nahuštění
pneumatik před odevzdáním zboží zákazníkovi.
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PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI GERBEROS

3.1 Zákazník předá zboží společnosti GERBEROS při uzavření smlouvy v prostorách provozovny společnosti GERBEROS..
3.2 Zboží musí být v okamžiku předání očištěno od hrubých nečistot.
3.3 Předáním zboží nepřechází na společnost GERBEROS vlastnické právo ke zboží.
3.4 Nebezpečí škody na zboží přechází ze zákazníka na společnost GERBEROS v okamžiku převzetí zboží.
3.5 Společnost GERBEROS neodpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí zboží, s tím, že zákazník má povinnost sdělit společnosti
GERBEROS všechny zjevné i skryté vady, které má zboží v okamžiku převzetí Takovéto vady budou uvedeny v příloze č. 1 – Specifikace
zboží.
4 ODEVZDÁNÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKOVI
4.1 Zákazník má povinnost informovat společnost GERBEROS o zamýšleném vyzvednutí zboží předem, a to prostřednictvím emailu:
uschovna@harfasport.cz. V emailu bude uvedeno alespoň jméno a příjmení zákazníka, číslo smlouvy a termín, v němž si hodlá zboží
vyzvednout.
4.2 Společnost GERBEROS má povinnost potvrdit zákazníkovi možnost vyzvednutí zboží do druhého pracovního dne od doručení emailové
zprávy dle čl. 4.1 uschovacího a servisního řádu.
4.3 Společnost GERBEROS má povinnost umožnit zákazníkovi vyzvednutí zboží do druhého pracovního dne ode dne potvrzení možnosti
vyzvednutí zboží dle čl. 4.2 uschovacího a servisního řádu.
4.4 Společnost GERBEROS odevzdá zákazníkovi zboží na adrese dle čl. 3.1 uschovacího a servisního řádu.
4.5 Zákazník má povinnost předložit společnosti GERBEROS při vyzvedávání zboží originál smlouvy o uschování a servisu zboží a prokázat se
průkazem totožnosti, v opačném případě nebude zboží zákazníkovi odevzdáno.

4.6 Kromě zákazníka mají právo vyzvednout zboží jednající osoby zákazníka uvedené v čl. 13 smlouvy o uschování a servisu zboží, ovšem za
dodržení podmínky uvedené v čl. 4.5 uschovacího a servisního řádu, tedy předložení originálu smlouvy o uschování a servisu zboží a
prokázání se průkazem totožnosti.
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DOBA USCHOVÁNÍ ZBOŽÍ
Zboží může být zákazníkem uschováno maximálně do doby uvedené v čl. 10 smlouvy o uschování a servisu zboží.
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NEVYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM

6.1 V případě, že si zákazník zboží nevyzvedne ve lhůtě dle č. 5 uschovacího a servisního řádu, započne se mu počínaje prvním dnem po uplynutí
této lhůty účtovat skladné, a to ve výši 300 Kč za každý i jen započatý kalendářní měsíc, ve kterém si zákazník zboží nevyzvedne.
Pokud si zákazník zboží nevyzvedne ani ve lhůtě 6 měsíců po uplynutí lhůty dle čl. 5 uschovacího a servisního řádu, započne se mu počínaje
prvním dnem po uplynutí této lhůty účtovat skladné, a to ve výši 3000 Kč za každý i jen započatý kalendářní měsíc, ve kterém si zákazník
zboží nevyzvedne.
6.3 Pokud si zákazník zboží nevyzvedne ani ve lhůtě 6 měsíců po uplynutí lhůty dle čl. 5 uschovacího a servisního řádu má společnost
GERBEROS právo si zboží ponechat oproti zaplacení kupní ceny uvedené v čl. 6 smlouvy o uschování a servisu zboží s tím, že kupní cena
může být započtena oproti pohledávce společnosti GERBEROS na zaplacení skladného dle čl. 6.1 uschovacího a servisního řádu.
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ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

7.1 Ustanovení tohoto článku uschovacího a servisního řádu se použijí na smlouvy, které společnost GERBEROS uzavírá se zákazníkem, který je
spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále „spotřebitelské smlouvy“) a na závazky z nich vzniklé.
7.2 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena osobně, bez použití prostředků komunikace na dálku a to za současné fyzické
přítomnosti smluvních stran v prostorách provozovny společnosti GERBEROS.
7.3 Smluvní strany prohlašují, že zákazník oslovil společnost GERBEROS k uzavření smlouvy v její provozovně.
7.4 Zákazník prohlašuje, že veškerá sdělení společnosti GERBEROS vůči zákazníkovi byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce, ve kterém
je uzavřena smlouva.
7.5 Společnost GERBEROS se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči zákazníkovi jasným a srozumitelným způsobem a to v jazyce, ve
kterém je uzavřena smlouva.
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SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání podle smlouvy musí mít písemnou formu.
8.2 Společnost GERBEROS prohlašuje, že je správcem osobních údajů, registrovaný Úřadem pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170
00 Praha 7, pod registračním číslem 00027518/001. Osvědčení je vydáno na základě § 16 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a je k nahlédnutí na adrese provozovny společnosti GERBEROS.
8.3 Podpisem souhlasím se zařazením do databáze HARFASPORTu a zasíláním informačních materiálů firmy Gerberos, spol s r.o.
8.4 Otázky neupravené ve smlouvě se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
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Zákazník prohlašuje, že společnost GERBEROS s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy, jejíž součástí je následující doložka o
rozhodování sporů v rozhodčím řízení u stálého rozhodčího soudu (dále „rozhodčí doložka“), poskytla zákazníkovi náležité vysvětlení, aby byl
schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí doložky nastat. Zákazník dále prohlašuje, že si je vědom všech
následků rozhodčí doložky.
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu, a
to bez ústního jednání a pouze na základě předložených písemností. Výlohy smluvních stran budou hrazeny tou spornou stranou, která ve
sporu podlehne.
Podpis zákazníka: ………………………..............

Podpis zástupce společnosti GERBEROS: ………………………….………

