
Provozní řád 

Provozní řád dávky služeb v oblasti opravy hydraulických 

jednotek společností FHU SOJKA 

1. Zařízení se do opravy předává na základě objednávky 

opravy podané osobou k tomu zmocněnou (e-mailem, 

poštou nebo telefonicky). Objednávka musí být potvrzena 

telefonicky, elektronickou poštou nebo faxem. 

2. Nepotvrzení objednávky může mít za následek, že se 

společnost FHU SOJKA zdrží opravy; zamítnutí potvrzení 

objednávky bude mít za následek zamítnutí opravy. 

3. FHU SOJKA nenese odpovědnost za jiné elementy 

zařízení, které nejsou předmětem opravy. Stav zařízení 

musí být potvrzený na objednávce v okamžiku převzetí 

zařízení do opravy. 

4. FHU SOJKA může podmínit poskytnutí služby zaplacením 

zálohy na službu, a to ve výši minimálně 50 % 

předpokládané ceny opravy, překročí-li oprava částku 

5000 PLN bez DPH. O předpokládané ceně opravy musí 

být Zákazník informován hned po ověření objednávky. 

5. FHU SOJKA se zavazuje provést zkoušku těsnosti zařízení. 

6. FHU SOJKA může pozastavit opravu zařízení do doby, než 

je uhrazena celková částka za opravu (právo zadržení). 

7. Zařízení je vydáno po vystavení faktury s DPH nebo 

pokladního bloku, který je dokladem o provedení opravy a 

je podkladem pro nahlášení reklamace. 

8. FHU SOJKA uděluje půlroční záruku na všechny opravené 

předměty s výjimkou dojednaných individuálních 

podmínek reklamačních zásad. 

9. Provozovna není odpovědná za předměty zanechané při 

převzetí objednávky / zaslané, a rovněž za palety, balíky, 

obaly a další předměty doručené spolu se zařízením. 

10. Firma neodpovídá za stavební techniku zanechanou na 

staveništi ani za škody vzniklé zaviněním třetích osob. 

11. Části a díly demontované a neodebrané do 7 dní budou 

sešrotovány. 



12. V případě reklamace po vykonané opravě Zákazník doručí 

zařízení společnosti FHU SOJKA na vlastní náklady. 

13. Správcem osobních údajů je společnost F.H.U. SOJKA, 

Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce, DIČ: 8672173277, 

www.fhusojka.pl. Osobní údaje jsou zpracovávány v 

souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů) ze dne 27. 04. 2016 (Úřední věstník EU. L. 2016 č. 

119, str. 1) a v souladu s ustanoveními zákona ze dne 10. 

května 2018 o ochraně osobních údajů (Sb. z. z roku 

2018, ust. 1000). Informační doložky pro osoby, kterých 

se osobní údaje týkají, jsou uvedeny na stránce 

www.fhusojka.pl v záložce „Ochrana osobních údajů“. 

14. Osoba objednávající opravu nebo jiné služby u společnosti 

FHU SOJKA se zavazuje rovněž informovat jiné osoby, 

jejichž osobní údaje poskytla Správci, o obsahu informační 

doložky týkající se zpracování osobních údajů a o webové 

adrese, na níž je možné se seznámit s obsahem 

informačních doložek. 


