
Všeobecné smluvní podmínky pro servisní služby (AVB-Service)    Stav k 01.04.2012 
 
1.    Oblast platnosti 
 Tyto všeobecné smluvní podmínky pro servisní služby jsou platné pro všechny služby, poskytované společností SICK spol. s r.o. v souvislosti s produkty SICK, především při 
 •  poradenství a projekci 

•  diagnostice a odstranění závad (i remote) 
 •  montáži a instalaci 
 •  uvedení do provozu, údržbě a inspekci 
 •  provádění měření, jako např. měření doběhu stroje 
 •  školení 

stejně jako při všech servisních službách v souvislosti s ochrannými zařízeními ve shodě se Směrnicí pro stroje, především při: 
•  kontrole ochranných zařízení 
•  provádění měření, např. měření doběhu stroje 
•  poradenství a školení 

 Odlišné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky zákazníka platí pouze tehdy, pokud s nimi SICK udělil výslovný písemný souhlas. 
 
2.    Služby SICK  
2.1 Při první kontrole ochranného zařízení provede SICK následující činnosti: 
 •  Prověří, jestli ochranné zařízení odpovídá momentálnímu použití stroje 
 •  Prověří ochranné zařízení z hlediska vyskytujícího se rizika 
 •  Prověří ochranné zařízení z hlediska požadovaného typu 
 •  Prověří, jestli integrace ochranného zařízení do řídícího systému odpovídá požadované bezpečnostní kategorii až po předání  
           signálu do systému řízení 
 •  Prověří, jestli není možno ochranné zařízení jednoduchým způsobem obejít 
 •  Provede dodatečné seřízení, pokud je to potřebné 
 •  Poučí personál zákazníka v otázkách obsluhy, ovšem pouze tehdy, je-li to potřebné, a v průběhu servisních prací z časového  
           hlediska možné 
2.2 Při opakovaných, pravidelných kontrolách ochranných zařízení je předpokladem první kontrola ochranného zařízení, provedená firmou SICK. Při pravidelných kontrolách poskytuje 

SICK kromě činností, uvedených v bodě 2.1 ještě následující služby: 
 •  Kontrola disponibility ochranného zařízení 
 •  Odstraní nečistot, které by mohly ovlivnit funkci zařízení 
 •  Odstraní menší poruchy, pokud to nevyžaduje žádné větší časové nároky. Odstranění větších poruch bude zákazníkovi  
            účtováno podle platných sazeb 
2.3 Další podrobnosti v souvislosti se způsobem a objemem prováděných služeb, uvedených v odst. 2.1 a 2.2 se řídí aktuálně platnými kontrolními seznamy a pracovními plány firmy 

SICK. 
2.4 V obecných případech se kontrola ochranných zařízení vztahuje výlučně na ochranná zařízení SICK. Kontrolu ochranných zařízení jiných výrobců provádí firma SICK pouze tehdy, je-

li to s partnerem výslovně ujednáno. 
2.5 Služby, poskytované pracovníkem SICK na jiných produktech, než jsou ochranná zařízení SICK, nebo služby, které s takovými produkty souvisejí, jsou stanoveny mezi oběma 

stranami. 
2.6 SICK poskytuje všechny služby jako zakázku ve smyslu obchodního zákoníku, pokud nebyl výslovně dojednán jiný postup. 
 
3.    Ceny a platby 
3.1 Platné jsou ceny, uvedené v nabídce, vypracované firmou SICK. Ceny jsou uvedeny v kč nebo v €, a rozumí se bez aktuálně platné daně z přidané hodnoty. Pokud nejsou v nabídce 

udány žádné ceny, nebo ceny nebyly dohodnuty, platí aktuální ceníky SICK pro servisní služby v příslušné oblasti. 
3.2 Faktury jsou splatné ihned po jejich obdržení bez nároku na skonto. 
3.3 Náklady na odstranění poruch a škod na ochranných zařízeních nebo jiných produktech, které vznikly v důsledku neodpovídajícího zacházení ze strany zákazníka, působením třetí 

osoby nebo vyšší moci, jdou na účet zákazníka. Totéž platí pro škody a poruchy, vzniklé v důsledku okolních podmínek v místě instalace, zdroje napětí, nebo příslušenství 
ochranného zařízení, které neodpovídá příslušné specifikaci ochranného zařízení nebo produktu. 

 
4. Povinnost spolupráce ze strany zákazníka 
4.1 Zákazník zajistí zaměstnancům firmy SICK možnost neodkladného provedení služeb v rámci běžné pracovní doby SICK; v opačném případě je SICK oprávněn doby prodlevy účtovat 

samostatně. Pokud si zákazník přeje provedení prací mimo běžnou pracovní dobu firmy SICK, budou mu účtovány náklady, s tím spojené. 
4.2 Pro realizaci služeb zákazník zajistí, pokud je to potřebné, pomocné síly, pomocné prostředky a technické podklady. Dále vytvoří podmínky pro realizaci servisních služeb ve formě 

požadovaných provozních stavů. 
4.3 Zákazník je povinen zajistit, aby zaměstnanci firmy SICK mohli požadované služby poskytnout bez rizika. Zákazník je zde povinen dodržovat za tímto účelem speciálně určená 

bezpečnostní opatření a odpovídající bezpečnostní  předpisy. 
 
5. Záruky a závazky 
5.1 Zákazník je povinen písemně sdělit viditelné nedostatky v servisních službách SICK do lhůty 2 týdnů od provedení servisních prací, ostatní nedostatky do dvou týdnů od jejich 

zjištění, nejpozději však 6 měsíců po provedení servisních prací. Na nedostatky, které nebyly ohlášeny v dané lhůtě, není možno brát zřetel. Oprávněné reklamace servisních služeb 
budou firmou SICK bezodkladně vyřízeny. 

5.2 Nároky na náhradu škody jsou firmou SICK uznány (ať už z jakékoliv právní příčiny) pouze při 
 •  úmyslném jednání 
 •  při hrubé nedbalosti orgánů nebo vedoucích zaměstnanců 
 •  při zaviněných škodách na životě nebo zdraví 
 •  při nedostatcích, které SICK záměrně zamlčel 
 •  pokud SICK převzal záruku za určitou vlastnost, stejně jako 
 •  pokud na základě zákona o záruce produktů nese zodpovědnost za poškození osob nebo věcné škody soukromě používaných 
           předmětů 
 Při zaviněném porušení zásadních povinností, vyplývajících ze smlouvy, nese SICK zodpovědnost i v případě hrubé nedbalosti zaměstnanců, kteří nejsou ve vedoucí pozici, a při 

lehké nedbalosti, v druhém případě omezeně na smluvně typické, rozumným způsobem předvídatelné škody. Zásadní povinnosti, vyplývající ze smlouvy, jsou takové, které chrání 
smluvně relevantní právní pozice objednatele, jež mu zaručují dodržení smlouvy v jejím smyslu a obsahu; podstatné jsou dále takové smluvní povinnosti, jejichž splnění je základním 
předpokladem pro odpovídající realizaci smlouvy, a na jejichž dodržení se objednatel spoléhá a může spolehnout. Další nároky jsou vyloučeny. 

5.3 Pro lhůtu promlčení nároků platí legislativní předpisy. 
 
6. Důvěrnost 
 Poznatky, získané v průběhu servisních činností, bude SICK považovat za důvěrné. Případná zveřejnění jsou podmíněna písemným souhlasem zákazníka. 
 
7. Všeobecná ustanovení 
7.1 Pokud by některé z ustanovení těchto podmínek ztratilo svou platnost nebo účinnost, platnost ostatních ustanovení tím nebude dotčena. V takovémto případě je neúčinné nebo 

neplatné ustanovení nutno vyložit, přeformulovat nebo nahradit tak, aby bylo dosaženo požadovaného obchodního účelu. To neplatí v případě, kdy by trvání na smlouvě 
představovalo nepřiměřenou zátěž pro některou ze zúčastněných stran. 

7.2 Pro právní vazby v souvislosti s touto smlouvou platí české právo. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena. 
7.3 Výlučným sídlem soudu při všech sporech, bezprostředně nebo potažmo vyplývajících ze smluvního vztahu, je hlavní sídlo společnosti SICK. SICK je však také oprávněn vzít v úvahu 

soud v místě sídla zákazníka. 


