
ALARMOVÉ SYSTÉMY CZ, Sinkulova 40, 140 00 Praha 4, Tel. 244 468 408 (obchod), 773 309 999 (servis)
obchod@ascz.cz, servis@ascz.cz, www.ascz.cz

REVIZE zahrnuje pravidelnou kompletní prohlídku všech komponentů systému, zkoušku správné funkčnosti, nastavení jednotlivých prvků a jejich 
případné čištění. Dále pak kontrolu a měření provozních veličin z hlediska bezpečného provozu, stanovení funkčních parametrů systému a 
kontrolu programové konfigurace systému. Výsledkem revize je závěr o funkci systému či jeho případných nedostatcích a způsobu jejich 
odstranění tak, aby bylo dosaženo správných funkčních parametrů systému. Případné další výkony přesahující rozsah revize, jakož i materiál 
nutný pro uvedení systému do požadovaného či funkčního stavu jsou účtovány podle platného Ceníku servisních služeb (dále jen „Ceník“), o 
výsledku revize je zpracován písemný protokol.

V ceně revize nejsou zahrnuty OSTATNÍ SERVISNÍ PRÁCE tj. náklady na úpravy, předělávání a rozšiřování systému dle požadavků zákazníka, 
dále opravy závad způsobených živelnou či jinou událostí, za kterou neodpovídá ani zákazník ani ALARMOVÉ SYSTÉMY CZ, ani opravy 
úmyslných poškození systému nebo závad způsobených nedodržováním návodu k obsluze systému, jakož ani náklady na opravy plynoucí z 
běžného opotřebení systému či jeho částí.

OPRAVA je servisní výkon prováděný v případe poruchy systému, či výkon nutný k zajištění správných provozních parametru poté, co byly 
zjištěny závady nebo odchylky. Opravy prováděné v rámci záruky se řídí příslušnými záručními podmínkami. AKUTNÍ OPRAVOU se rozumí 
zejména případy, kdy systém obtěžuje své okolí (např. houkání sirény), nebo v případech kdy rychlá oprava může zabránit škodám na majetku či 
zdraví. Opravy vzdáleným přístupem jsou prováděny na základě objednání zákazníka a jsou logovány v zařízení odběratele.

Telefonická poradenská služba (Hot-line) je zřízena jako rychlý poradenský servis zákazníkovi za účelem vysvětlení případných nejasností plynou-
cích z návodu k použití systému. Služba Hot-line je poskytována zdarma 24 hod denně.

Všeobecné podmínky servisních služeb

773 309 999

I. Úvodní ustanovení
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