
Obchodní podmínky 
 

Toto jsou závazné obchodní podmínky serveru www.registr-vozidel.cz. Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný 
obchodní vztah mezi provozovatelem PřepiServis, Ing. Diana Žalčíková, IČ:  87201721 (dále jen "PřepiServis") na straně 
dodavatele a zákazníkem, návštěvníkem (dále jen "objednatelem") na straně kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou 
návrhem kupní smlouvy, navazují na cenovou nabídku a obchodní případy s využitím komunikačních prostředků na dálku, 
jsou uzavírány v českém jazyce.  

 
I. Cenové podmínky 

 
Seznam služeb zobrazovaný na serveru www.registr-vozidel.cz je chápán jako návrh kupní smlouvy (dále jen "ceník"). 
Ceník obsahuje konečnou cenu služby pro kupujícího a správní poplatky s ní související. V ceně služby je zahrnuto převzetí 
dokumentů od objednatele, zajištění objednaného úkonu v požadovaném rozsahu a následné předání hotové zásilky dle 
dohodnutého termínu a dohodnutým způsobem. Změna cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení objednatelem 
není možná. 

 

II. Podmínky a možnosti úhrady 

 
Platba možná v hotovosti při předání dokumentů dle dohodnutého termínu, popř. dobírkou při jejich zaslání poštou. 

 
III. Podmínky dodání 

 
Hotová zásilka bude objednateli předána v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem spolu s dokumenty, které byly 
poskytnuty objednavatelem dodavateli a jsou uvedeny v předávacím protokolu.  

 

IV. Ochrana osobních údajů 

 

Veškeré osobní údaje, které po Vás byly požadovány při zadávání Vaší objednávky, jsou údaje nezbytně nutné 
k úspěšnému vyřízení Vaší objednávky a naplnění smluvního vztahu. Tyto osobní údaje jsou shromažďovány v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Správa vašich osobních údajů je technicky a organizačně 
zabezpečena a chráněna a nemůže tak dojít k jejich zneužití.  

 

V. Závěrečná ustanovení 

Výše uvedené obchodní podmínky platí ve znění publikovaném na serveru www.registr-vozidel.cz v den uskutečnění 
objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.  

Platné od 26. 3. 2013 

 

Prohlášení klienta 
 

Souhlasím s výše uvedenými obchodními podmínkami, se zpracováním osobních údajů a obsahem rekapitulace. Závazně 
žádám a objednávám uvedenou službu dle údajů v závěrečném souhrnu. 


