
ZÁKAZKOVÝ LIST

zákazkový list č. dátum: pečiatka autoservisu:

meno / firma:

IČ: DIČ:

ulica:

mesto:

telefón: email:

značka: model: kW/h:

vin: rok v.:

typ a kód motora: stav km: EČV:

stav vozidla :

okná a čelné sklo: poznámka:

svetlá, smerovky: poznámka:

karoseria/lak: poznámka:

stierače: poznámka:

stav paliva: 0

1/4

1/2

3/4

1

povinná 
výbava:

lekárnička

trojuholník

lano

žiarovky

rezerva

farba vozidla: iná výbava:

požiadavky 
zákazníka: 
 

predbežná cena: termin plánov. ukončenia 
prác:

obhliadku 
vykonal:



použité 
náhradné diely 
a material:

vykonané 
úkony / práca:

opravu vykonal: počiatočný stav km:

skúšobnú jazdu 
vykonal:

dátum a čas: konečný stav km:

podpis zákazníka 
pri odovzdaní 
vozidla:

dátum: podpis 
preberajúceho 
vozidlo:

podpis zákazníka 
pri preeraní vozidla:

dátum: podpis pracovník. 
odovzdávajúceho 
vozidlo:

Zákazka spĺňa všetky podmienky záväznej objednávky. Tento zákazkový list bol podpísaný zákazníkom, ktorý si je plne vedomý toho, že všetky opravy budú urobené podľa 
všeobecných (respek. záručných) podmienok pre opravy motorových vozidiel s ktorými sa oboznámil. Zmluvne strany sa  dohodli , že zhotoviteľ je oprávneny predmet opravy 
zadržať a vydať objednávateľovi až po zaplatení celkovéj ceny za opravu, úpravu alebo dodávku materialu. Objednávateľ vstupuje do servisej dielne len v sprievode 
zamestnanca servisu na vlastné nebezpečenstvo. Objednávateľ súhlasi so spracovaním osobných údajov v informačnom systéme zhotoviteľa podľa zákona č.428/2002 Z.z v 
znení neskorších predpisov na dobu neurčitú a zároveň vyhlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé. Objednávateľ súhlasí z dôvodu kontroly a dodržania technologického 
postupu opráv so skúšobnou jazdou po bližšie neurčenéj trase a zároveň potvrdzuje, že vozidlo je zákonne poistené. Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonanú opravu, alebo 
úpravu jedine s použitím nových dielov. Ak zostanú na žiadosť objednávateľa pri montáži pôvodné diely, objednávateľ tým berie na vedomie, že podľa § 653 Občianského 
zákonníka zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné vady z takejto poskytnutej služby, resp. § 551 a § 561 Obchodného zákonníka nepreberá zodpovednosť za prípadné škody, 
ktoré môžu vzniknúť použitím nevhodného materialu. Zákazkový list bol zákazníkom podpísaný v plnom vedomí si toho že všetky opravy budú vykonané podľa všeobecn. 
resp. záručných podmienok pre opravy motorových vozidiel. Na náhradné diely je poskytovaná záruka podľa platných podmienok. Ak zákazník pri otvorení zákazky 
nevyžaduje inak , bude po oprave vydané vozidlo osobe, ktorá sa preukáže zákazkovým listom vystaveným na vozidlo. Zákazkový list uchovajte až do vydania vozidla.
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