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POPIS VÝROBKU

KONTROLA VÝROBKU

Zapiš značku, barvu a velikost výrobku.

Vyplňuje prádelna

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zákazník podpisem tohoto zakázkového listu stvrzuje, že se seznámil se 
Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem zhotovite-
le. Vady díla je zákazník povinen u zhotovitele uplatnit při převzetí zakázky. 
Zákazník je povinen si zakázku vyzvednout nejpozději do jednoho měsíce 
od uplynutí doby, kdy zakázka měla být provedena. Zákazník má dle zák. č. 
634/1992 Sb„ o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na 
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným subjektem mi-
mosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce nebo 
jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

SLUŽBU PRANÍ A IMPREGNACE PROVÁDÍ
Prádelna Hvozdec, Hvozdec 41, 267 62 infolinka: 603 552 874 
www.pradelnahvozdec.cz 

PROVOZOVATEL (ZHOTOVITEL)
ACRON, spol. s r. o., IČO 416 91 873,Veleslavínská 150/44 1
2 00 aPraha 6 - Veleslavín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3478 

PEREME
CENA 549 KČ

ZÁKAZNÍK (OBJEDNAVATEL) 

ZÁKAZNÍK (OBJEDNAVATEL) 
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Jméno 

Telefon 

E-mail 

Adresa

Datum příjmu

Datum výdeje

Obsluha (podpis)

Model

Barva

Velikost

Chybí štítek výrobce se symboly

Na výrobku jsou viditelné opravy (záplaty,...)

Výrobek je jinak poškozen. 

2 STÁŘÍ VÝROBKU

Zaškrtni stáří výrobku. 

do 1 roku 1-2 roky více než 2 roky

SOUHLAS ZÁKAZNÍKA S PROVEDENÍM ÚDRŽBY 
V souladu s ustanovením § 2594 zák. č. 89/2012 Sb. zhotovitel upozorňuje zákazní-
ka na nevhodnou povahu věci předané k provedení údržby. Nevhodná povaha věci 
spočívá v tom, že: (1) zhotovitel nemá přesné informace o způsobu údržby (chy-
bějící štítek se symboly údržby), nebo že (2) provedení údržby se jeví jako rizikové 
(lepené švy, záplaty a jiné opravy, výrazné opotřebení, jiná poškození). 
Výše uvedené může mít za následek, že se po provedené údržbě na převzaté věci 
mohou objevit charakterové vlastnosti vzniklé rozdílnou kvalitou materiálového 
složení, poškozením či opotřebením. Zhotovitel provede údržbu s maximální 
možnou péčí a ve snaze zabránit jakémukoliv poškození, nicméně vzhledem 
k technickym a provozním možnostem, nemůže zaručit bezchybné poskytnutí 
služby a nepřebírá odpovědnost za provedenou údržbu. 
Vzhledem k tomu, že zákazník na provedení údržby trvá, nemá práva z vady díla 
vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu na předané věci. Zakazník potvrzuje, 
že pochopil všechny informace a upozornění týkajicí se možnosti poškození věci 
předané k údržbě a na poskytnutí služby trvá.

Datum a podpis zákazníka


