
Směrnice pro používání servisu Adegis.com
I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

1. ADEGIS společnost s ručením omezeným – komanditní společnost se sídlem ve Wodzisławi
Śląském zapsaná do registru podnikatelů – Národního soudního rejstříku (Krajowy Rejestr
Sądowy)  vedeného  Okresním  soudem  v  Glivicích  Wydział  X  Gospodarczy  Národního
soudního rejstříku (KRS) pod číslem KRS: 0000538610, DIČ (NIP): 6472570883 (nazývaná
dále  „ADEGIS”)  je  podnikatelem  provozujícím  činnost  v oblasti  diagnostiky,  oprav  a
prodeje prvků průmyslové automatiky.

2. Tato směrnice  stanovuje podmínky používání  servisu Adegis.com,  dostupného na adrese
www.adegis.com („Adegis.com”) a dále pravidla spolupráce stran v oblasti prodeje výrobků
a poskytování služeb ze strany ADEGIS ve prospěch zákazníka, který je podnikatelem ve

smyslu čl.  431 občanského zákoníku, v souladu s kterým se podnikatelem rozumí fyzická
osoba,  právnická  osoba  nebo  organizační  jednotka  bez  právní  subjektivity,  vykonávající
právní  činnosti  související  bezprostředně s  vykonávanou  na  vlastní  jméno  hospodářskou
nebo profesní činností.

3. Uživatelem  Adegis.com  je  každá  fyzická  osoba  nebo  organizační  jednotka  používající
Adegis.com („Uživatel”).

4. ADEGIS umožňuje uzavření smlouvy prostřednictvím Adegis.com výhradně zákazníkovi,

kterým se může stát Uživatel, který je podnikatelem ve smyslu čl. 431 občanského zákoníku,
v  souladu  s kterým  se  podnikatelem  rozumí  fyzická  osoba,  právnická  osoba  nebo
organizační  jednotka  bez  právní  subjektivity,  vykonávající  právní  činnosti  související
bezprostředně  s vykonávanou  na  vlastní  jméno  hospodářskou  nebo  profesní  činností
(„zákazník”).

5. Informace umístěné na Adegis.com nepředstavují nabídku ve smyslu Občanského zákoníku,
ale pouze pobídku k zasílání objednávek.

6. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některých ustanovení této směrnice zůstávají ostatní
ustanovení v platnosti.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY 

1. Používání  Adegis.com vyžaduje,  aby  bylo  ze  strany  Uživatele  ve  vlastní  režii  zajištěno
zařízení umožňující přístup k síti Internet včetně softwaru s internetovým prohlížečem.

2. Nezávisle na požadavcích uvedených v bodě 1 výše vyžaduje používání Adegis.com, by byl
ze  strany  Uživatele  ve  vlastní  režii  zajištěn  přístup  k  síti  Internet  prostřednictvím
libovolného telekomunikačního spojení.

III. SLUŽBY

1. Prostřednictvím Adegis.com je možné:
a. provést nákup nových a renovovaných zařízení, které jsou v nabídce ADEGIS;
b. zadat ADEGIS opravu zařízení;
c. provést výměnu zařízení v rámci služby servisu výměny;
d. zadat ADEGIS provedení expertízy zařízení;
e. zaslat ADEGIS prodejní nabídku přes zařízení zákazníka;
f. využít služby Newsletter.

2. Prostřednictvím  Adegis.com  je  možné  se  rovněž  seznámit  s nabídkou  ADEGIS,
prezentovanou v servisu a kontaktovat ADEGIS prostřednictvím kontaktního formuláře.



3. Služeb popsaných v bodě 1 výše může využívat výhradně zákazník. Služby popsané v bodě
2 výše mohou využívat všichni Uživatelé.

IV. PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

1. Pro využití služeb popsaných v bodě III. 1 výše je nutné přijmout tuto směrnici, potvrdit
seznámení  se  s  informací  o  podmínkách zpracovávání  osobních  údajů  a  dále  zaslání  ze
strany  zákazníka,  prostřednictvím  Adegis.com,  poptávky  obsahujícího  jméno  a  příjmení
nebo název firmy, e-mailovou adresu, vojvodství a volitelně telefonní číslo, a také:

a. označení  zboží,  kód zboží,  množství  – v případě služeb popsaných v bodě III.  1
písmeno a. výše;

b. označení zboží, kód zboží, množství, projevy závady, informace o výběru způsobu
opravy (expres), okolnosti výskytu závady a případně doplňující poznámky a kód
chyby – v případě služeb popsaných v bodě III. 1 písmena b. - d. výše;

c. označení zboží, popis zboží, navrhovanou cenu a kontaktní údaje (jméno a příjmení,
název  firmy,  e-mailovou  adresu,  telefonní  číslo)  –  v případě  služeb  popsaných
v bodě III. 1 písmeno e.

2. V odpovědi na zákazníkem zaslanou poptávku ADEGIS předkládá zákazníkovi nabídku ve
lhůtě 5 pracovních dnů ode dne zaslání poptávky nebo odmítá nabídku předložit. 

3. Nabídka – v případě služeb popsaných v bodě III. 1 písmeno a. a c. obsahuje informace o:
a. druhu zboží  s označením,  zda  se jedná  o výrobek nový/regenerovaný /ze  servisu

výměny ADEGIS,
b. prodejní ceně nebo ceně výměny,
c. termínu realizace objednávky,
d. době a nákladech dodání,
e. termínu závaznosti ADEGIS nabídkou.

4. Nabídka – v případě služeb popsaných v bodě III 1 písmeno b. bude zákazníkovi předložena
po provedení ze strany ADEGIS bezplatné expertízy a obsahuje informace o:

a. ceně provedení služby,
b. předpokládaného terminu realizace služby, se zohledněním dostupnosti komponentů,
c. čase a nákladech dodání,
d. termínu závaznosti ADEGIS nabídkou,
e. vyhrazení možnosti odstoupení ze strany ADEGIS od smlouvy v případě zjištění, že

provedení opravy není možné z příčin, které nezáleží na ADEGIS.
5. Za účelem uzavření  smlouvy  je  zákazník  –  jako odpověď na  nabídku –  povinen  zaslat

objednávku představující  prohlášení  o  přijetí  nabídky,  obsahující  jméno a příjmení  nebo
název,  firmu,  adresu,  DIČ,  IČ,  číslo  KRS a  předmět  objednávky.  Objednávku je  možné
zaslat elektronickou či písemnou cestou anebo faxem.

6. K  uzavření  smlouvy  dochází  v momentě  potvrzení  přijetí  objednávky  představující
prohlášení o přijetí nabídky. Nabídka může být přijata výlučně bez výhrad.

7. V případě servisu výměny musí být poškozený prvek zákazníkem odeslán do ADEGIS ve
lhůtě 14 dnů ode dne zaslání objednávky.

8. Poškozené zboží, předávané ADEGIS v souvislosti  s provedením výměny v rámci služby
servisu  výměny,  musí  být  opravitelné.  V opačném  případě  bude  ADEGIS  považovat
objednávku za objednávku zařízení nepocházejícího ze servisu výměny ADEGIS a připočte
částku  představující  rozdíl  mezi  hodnotou  zařízení  ze  servisu  výměny  a  hodnotou
regenerovaného zařízení.

9. V případě realizace služeb servisu výměny ADEGIS nezaručuje nahrání softwaru ze zařízení
předaného zákazníkem do jím zakoupeného zařízení.



10. V případě  předání  ADEGIS jakéhokoliv  vybavení,  zařízení  nebo materiálů,  které  nejsou
předmětem smluv uzavíraných na základě  této  směrnice,  včetně  smlouvy o poskytování
služeb opravy,  si  ADEGIS vyhrazuje právo vrátit  toto vybavení,  zařízení  nebo materiály
odesílateli na jeho náklady.

V. PLATBA 

1. Všechny  platby  související  s fungováním  Adegis.com  a  vyúčtováním  mezi  ADEGIS
a zákazníkem jsou realizovány prostřednictvím bankovního účtu. 

2. Platba za zakoupené zboží nebo provedenou službu musí být provedena v plné výši, v měně
uvedené v nabídce předložené zákazníkovi, a to ve lhůtě 14 dnů od data vystavení ze strany
ADEGIS faktury, leda že bude mezi ADEGIS a zákazníkem dohodnut jiný termín splatnosti,
potvrzený v obsahu nabídky předložené zákazníkovi ze strany ADEGIS.

3. V případě, že bude nabídka předložená zákazníkovi obsahovat informaci o ceně vyjádřené
v cizí  měně, bude hodnota faktury přepočítána na polské zloté dle prodejního kursu této
měny, platného v den vystavení faktury, v bance, u které je veden účet ADEGIS.

4. Vylučuje se možnost, aby zákazník prováděl srážky, uplatňoval zpětné nároky nebo zadržení
jakékoliv části platby z titulu realizace objednávky.

VI. DODÁNÍ  

1. Dodání  zákazníkovi  objednaných  výrobků  a  zásilka  zákazníkovi  zařízení  opravovaných
nebo vyměňovaných v rámci poskytování ze strany ADEGIS služeb ve prospěch zákazníka
prostřednictvím Adegis.com probíhá formou zásilky, prostřednictvím spedičních společností.
Dodání ze strany zákazníka do ADEGIS zařízení určených k opravě nebo výměně je možné
způsobem  zvoleným  zákazníkem,  na  jeho  náklady  anebo  na  náklady  ADEGIS,  po
předchozím  kontaktu  v této  záležitosti,  prostřednictvím  spediční  společnosti  uvedené
společností ADEGIS.

2. Zákazník je povinen zkontrolovat stav zásilky a její obsah při převzetí. V případě zjištění
množstevních nesrovnalostí  nebo vzniku škody při  přepravě,  je  povinen zapsat příslušné
výhrady  do  nákladního  listu,  jinak  hrozí  ztráta  práva  domáhat  se  od  ADEGIS  nároků
z tohoto titulu.

3. Náklady na dodání hradí ADEGIS, leda že je jinak uvedeno v zákazníkem přijaté nabídce.

VII. VRÁCENÍ 

1. V nejširším rozsahu předpokládaném všeobecně platnými právními předpisy jsou vyloučena
práva  zákazníka  na  odstoupení  od  smlouvy  a  bezplatného  vrácení  zboží  zakoupeného
prostřednictvím Adegis.com a vyměněného v rámci služby výměny poskytované společností
ADEGIS prostřednictvím Adegis.com.

2. Vrácení zboží zakoupeného nebo vyměněného prostřednictvím Adegis.com je možné pouze
po předchozím získání předchozího, písemného souhlasu ADEGIS. Vrácení podléhá zboží
nepoužité (netýká se to  zařízení  regenerovaných/recyklovaných, které  však nemohou být
používány  po  jejich  dodání  zákazníkovi  v  recyklovaném/regenerovaném  stavu),  v
originálním obalu.

3. V případě vrácení  zboží  zákazník hradí  manipulační  poplatek ve výši  25 % ceny zboží.
Pokud  zákazník  odešle  zboží  bez  získání  předchozího  souhlasu  ze  strany  ADEGIS,
neosvobozuje jej to od povinnosti zaplatit za zboží v souladu se smlouvou.



VIII. ZÁRUKA

1. ADEGIS  poskytuje  12měsíční  (dvanáctiměsíční)  záruku  na  zboží  zakoupené
prostřednictvím  Adegis.com  a  na  zboží  opravené  v  rámci  služby  oprav  poskytovaných
prostřednictvím  Adegis.com,  nezávisle  na  skutečnosti  jejich  zakoupení  prostřednictvím
Adegis.com nebo jejich původu z jiného zdroje.

2. Změna  záruční  doby  stanovené  v bodě  1  výše  je  možná  pouze  cestou  individuálních
ujednání mezi zákazníkem a ADEGIS a vyžaduje písemné potvrzení ADEGIS.

3. Záruční  doba  poskytnutá  společností  ADEGIS  začíná  běžet  ode  dne  dodání  zboží
zákazníkovi.

4. Vylučuje se uplatnění čl. 581 občanského zákoníku pro záruky poskytnuté ADEGIS.
5. Odpovědnost  ADEGIS z  titulu  záruky poskytované na  zboží  zakoupené  prostřednictvím

Adegis.com se týká povinnosti opravy nebo výměny zboží, přičemž volba v této záležitosti
je  na  ADEGIS,  a  v  případě  zboží  opraveného  v  rámci  služby  opravy  poskytované
prostřednictvím Adegis.com k povinnostem opravy.  V případě,  kdy oprava  nebo výměna
zboží nebude možná, vyhrazuje si ADEGIS právo přijmout rozhodnutí o vystavení opravné
faktury a vrácení částek uhrazených zákazníkem.

6. V době trvání  záruční  doby není zákazník oprávněn provádět jakékoliv opravy a úpravy
zboží, na které se vztahuje záruka, ať už samostatně, nebo třetími osobami, jinak hrozí ztráta
oprávnění ze záruky.

7. Pro uplatnění oprávnění z titulu záruky je zákazník povinen informovat ADEGIS o zjištění
závady písemnou záruční reklamací:

a. v  případě  reklamace  zboží  zakoupeného  prostřednictvím  Adegis.com  –  ve  lhůtě
7 (sedmi) dnů ode dne projevení se vady, včetně uvedení druhu zboží, kterého se
vada týká, čísla faktury, druhu instalace, ve které byl výrobek namontován, vady a
okolností jejího výskytu;

b. v  případě  reklamace  zboží  opraveného  v  rámci  služeb  opravy  poskytovaných
prostřednictvím Adegis.com – ve lhůtě 5 (pěti) dnů ode dne projevení se vady, včetně
uvedení druhu zařízení, kterého se vada týká, čísla faktury, vady a okolností jejího
výskytu.

8. Zákazník je povinen zaslat vadné nebo vadně opravené zboží na adresu ADEGIS. Zboží
musí  být  kompletní,  v  originálním obalu,  zabezpečené  proti  jeho  poškození.  V případě
chybějícího  nebo nevhodného obalu  existuje  riziko  poškození  zboží  během přepravy na
straně zákazníka.

9. Po obdržení zprávy o vadě a obdržení vadného nebo vadně opraveného zboží bude ADEGIS
řešit záruční reklamaci, a to ve lhůtě 21 pracovních dnů od obdržení zboží, leda že bude
nutné provést  expertízu.  V případě nutnosti  provedení  expertízy bude záruční  reklamace
vyřešena ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne obdržení zboží.

10. V případě  zjištění  výskytu  vady,  na  kterou  se  vztahuje  záruční  odpovědnost,  ADEGIS
rozhodne:

a. v případě reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím Adegis.com - o provedení
opravy na svoje náklady, anebo o výměně zboží za funkční, anebo vystavení opravné
faktury  se  současným  zadržením vadného  zboží  a  vrácení  zákazníkem uhrazené
ceny;

b. v  případě  reklamace  zboží  opraveného  v rámci  služeb  opravy  poskytovaných
prostřednictvím Adegis.com – o provedení opravy na svoje náklady.

11. V případě neuznání nahlášené záruční reklamace ADEGIS odešle zboží zákazníkovi na jeho
náklady a vystaví mu fakturu zahrnující náklady na např. expertízu, materiál, dopravu.

12. Záruka se nevztahuje na:
a. mechanická poškození a vady jimi způsobené,



b. poškození vyplývající z nesprávného užívání, údržby, montáže, instalace, zajištění po
dobu přepravy,

c. poškození  vzniklá  v důsledku  nedodržování  všeobecných  provozních  pravidel
a veškerá jiná poškození vzniklá vinou nebo neznalostí uživatele,

d. problémy  spolupráce  (kompatibility)  produktů  se  zařízeními  a  softwarem  třetích
subjektů,

e. působení  vnějších  faktorů,  např.  chemických  nebo  elektrických  (např.  přepětí,
působení silných magnetických nebo elektromagnetických polí) a jiných okolností
nezávislých na ADEGIS.

13. Záruka  se  nevztahuje  na  spotřební  materiály  (akumulátory,  baterie  atd.),  podléhající
běžnému opotřebení v souvislosti s provozem.

14. Zákazník ztrácí oprávnění z titulu záruky v případě:
a. provádění  pokusů  o  opravu  nebo  úpravu  ve  vlastní  režii,  nezávisle  na  tom,  zda

samostatně nebo za účasti třetích osob,
b. poškození  záruční  plomby  nebo  jiných  společností  ADEGIS  používaných

zabezpečení,
c. nedodržení  termínů  informování  ADEGIS  o  výskytu  vady  stanovených  touto

směrnicí.
15. Strany vylučují odpovědnost ADEGIS z titulu odpovědnosti za vady.
16. ADEGIS  nenese  odpovědnost  za  ztrátu  parametrů  zařízení  během  opravy  a  dále  údajů

umístěných na nosičích (SD kartách, discích HDD, atd.) předaných ADEGIS.
17. ADEGIS  nenese  odpovědnost  z  titulu  jakékoliv  ztráty  zisků,  ztráty  kontraktů,  nárůstu

nákladů, ztráty příjmů, ztráty možnosti používání, ztráty dat nebo z titulu jakékoliv případné
škody či  související  škody vzniklých na  straně  zákazníka  v souvislosti  s výskytem vady
zboží zakoupeného prostřednictvím Adegis.com anebo opraveného v rámci služby opravy
poskytované prostřednictvím Adegis.com.

18. Nahlášení záruční reklamace neopravňuje zákazníka k pozastavení platby za dodané zboží a
provedené služby.

IX. NEWSLETTER 

1. Newsletter je funkcí Adegis.com.
2. Newsletter  slouží  k  zefektivnění  a  usnadnění  procesu  komunikace  společnosti  ADEGIS

s Uživateli  prostřednictvím  automatického  zasílání  vybraných  informací  o  výrobcích
a službách nabízených ADEGIS na Uživatelem při registraci uvedenou e-mailovou adresu.

3. Aktivace služby Newsletter probíhá pomocí vyplnění formuláře dostupného na Adegis.com
a označení  příslušného  souhlasu  se  zasíláním  obsahů,  o  nichž  se  mluví  v  odst.  2,  na
uvedenou e-mailovou adresu Uživatele.

4. Odhlášení od služby Newsletter je možné kdykoliv a vyžaduje použití funkce umožňující
odhlášení dostupné v každém zaslaném Newsletteru.

X. REKLAMACE 

1. Nezávisle  na  oprávněních  uvedených  výše  přísluší  Uživateli  právo  k podání  reklamace
související s fungováním Adegis.com ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy došlo k události, která je
příčinou  reklamace.  Reklamace  je  možné  zasílat  na  adresu  elektronické  pošty:
office@adegis.com.

2. Reklamace  musí  zahrnovat  ve  svém  obsahu:  jméno  a  příjmení  nebo  název  Uživatele,
poštovní adresu, stejně jako přesný popis a důvod reklamace.



3. Reklamace  je  společností  ADEGIS  řešena  ve  lhůtě  ne  delší  než  14  dnů  od  data  jejího
úspěšného  podání.  O  způsobu  řešení  reklamace  bude  ADEGIS  neprodleně  informovat
Uživatele, který ji podává.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ve vztahu k zákazníkům, v záležitostech, které zde nejsou řešeny, jsou uplatňovány platné
předpisy polské legislativy, včetně předpisů Občanského zákoníku.

2. Případné spory související s realizací smluv uzavřených na základě této směrnice, jejichž
jednou ze stran jsou zákazníci, bude řešit soud místně příslušný dle sídla ADEGIS.

3. Směrnice vstupuje v platnost ke dni 2019-12-05.
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