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EMS Poland Sp. z o.o. 

Al. Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice 

T: (+48) 32 493 70 60 

E: serwis@ems-poland.com 

Zákazník

Město
Telefon

Název společnosti

Kontaktní osoba

Adresa

PSČ

IČO DPH

E-mail

Sériové číslo přístroje zasílaného na opravu

Během opravy nebo servisu přístroje nabízí EMS Poland Sp. z o.o. pronájem náhradního přístroje dle 
podmínek níže. Pro pronájem je vyžadováno zaslání kompletního a podepsaného dokumentu na e-mail 
info.czsk@ems-ch.com

Podmínky pronájmu:
1. Náhradní přístroj neobsahuje spotřební materiál a další příslušenství k jednorázovému použití.
2. Vlastníkem přístroje je EMS Poland Sp. z o.o.
3. Náhradní přístroj je doručen bez vozíku. Veškeré modifikace, rekonfigurace nebo změny na přístroji 

jsou zakázány.
4. EMS Poland Sp. z o.o. je zodpovědné za všechny opravy, servisní úkony nebo výměny dodaného 

přístroje a příslušenství.
5. EMS Poland Sp. z o.o. není zodpovědné za přímá nebo související zranění těla nebo škody 

způsobené nevhodným použitím dodaného přístroje, zejména pokud nebyl dodržený návod k použití.
6. V případě obdržení zpět přístroje zaslaného na servis nebo opravu do EMS Poland je zákazník 

povinen kontaktovat zákaznickou linku EMS (email:info.czsk@ems-ch.com, telefon: 420607987094) 
ve lhůtě ne delší než 3 pracovní dny za účelem stanovení podmínek vrácení náhradního přístroje.

7. Náhradní přístroj musí být vrácen v původním stavu, vyčištěný a dezinfikovaný. Sterilizovatelné 
příslušenství musí být vysterilizované. Náhradní přístroj musí být doručen zpět se stejným 
příslušenstvím s jakým byl odeslán k zákazníkovi. V případě vrácení nekompletního nebo 
poškozeného přístroje si EMS Poland Sp. z o.o. vyhrazuje právo na úhradu nákladů na uvedení 
přístroje do funkčnosti zákazníkem.

8. Pokud zákazník nevrátí náhradní přístroj do doby delší než 10 pracovních dní od obdržení svého 
přístroje ze servisu, EMS Poland Sp. z o.o. bude účtovat zákazníkovi poplatek, který je stanoven jako 
1 % čisté hodnoty náhradního přístroje za každý den zpoždění. V případě nevrácení přístroje do 20 
pracovních dnů od obdržení přístroje ze servisu či opravy bude EMS Poland Sp. z o.o. účtovat 
zákazníkovi celkovou cenu zápůjčního přístroje.

9. V případě opravy přístroje mimo záruční dobu si EMS Poland Sp. z o.o. vyhrazuje právo účtovat 
zákazníkovi poplatek za pronájem náhradního přístroje v hodnotě 100 EUR bez DPH (2700 CZK bez 
DPH) za každých započatých 15 dní pronájmu. 

Podepsání tohoto dokumentu se rovná přijetí výše uvedených podmínek pronájmu náhradního přístroje.

Místo / datum Podpis zákazníka

Místo / datum Podpis EMS
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Osobní údaje obsažené v tomto dokumentu budou zpracovány za účelem provádění této smlouvy, ke 
splnění povinností vyplývajících z obecně platných ustanovení a pro účely vyplývající legitimně ze zájmů 
realizovaných společností EMS Poland Sp. z o.o., zejména za účelem oprav, zásad manipulace a 
stanovení, sledování a hájení protinávrhů - podle čl. 6 odst.1 písm. a, b, c I f) usnesení o ochraně 
osobních údajů (GDPR). Další informace o zásadách ochrany osobních údajů a zpracování osobních 
údajů jsou k dispozici na https://www.ems-dental.com/cs/data-privacy.

Sériové číslo zapůjčovaného servisního přístroje

Součásti vybavení

Lp. Název REF / sériové číslo Množství

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Datum

Potvrzení o přijetí:

Podpis zákazníka
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