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Provozní omezení v důsledku Koronaviru SARS-CoV-2 

 

Vážení zákazníci, 

provoz poprodejního oddělení a servisu v době opatření proti koronaviru SARS-CoV-2 funguje 
v bezkontaktním režimu. Snažíme se udělat maximum pro zachování standardu zákaznických 
služeb a prosíme vás tedy o trpělivost a pochopení. 

Z důvodu nařízení vlády a ochrany zdraví platí následující podmínky kontaktu se zákazníkem. 

Servisní úkony jsou prováděné v našich firemních prostorách za následujících podmínek: 

 Před vjezdem do areálu se vždy hlásit telefonicky u vedoucího servisu. 

 Vstup / vjezd do areálu pouze s ochrannými pomůckami (rouška, rukavice, respirátor). 

 Vozidlo bude zaparkováno na parkovišti, klíče od vozidla ponechány v kabině. 

 Zákazník si zajistí odvoz řidiče, který se nesmí zbytečně zdržovat v areálu firmy. Není 
možné zůstat v areálu ani na recepci. 

Servisní úkony jsou prováděné u zákazníka za následujících podmínek: 

 Servis se uskuteční na základě dohody. Náš mechanik bude vybaven veškerými 
ochrannými prostředky. 

 Vozidlo připravte odemčené a bez přítomnosti osob. 

 Klíče od vozidla ponechte ve vozidle. 

 Před vjezdem do vašeho areálu Vám zavolá náš mechanik, kterému oznámíte, kde 
vozidlo nalezne. 

 Případné doplňující informace ohledně servisního zásahu sdělte mechanikovi 
výhradně telefonicky – prosíme, omezte osobní kontakt. 

 Po dokončení servisních prací mechanik nechá klíče ve vozidle. 

 Mechanik sepíše zápis o provedených prací, který je nutné podepsat. 

 V případě nutného osobního kontaktu, žádáme o striktní dodržování bezpečného 
odstupu a nošení ochranných pomůcek (rouška, respirátor, rukavice). 

 Pokud by náš mechanik měl být vystaven kontaktu s osobou bez ochranných 
pomůcek (rouška, respirátor, rukavice), tak se omlouváme, ale okamžitě odjíždí 
z místa servisu zpět na naši firmu. V takovém případě je nám líto, ale tato zbytečná 
cesta Vám bude standardně fakturována. 

Všechna tato opatření provádíme v rámci ochrany zdraví vašeho i našeho a děkujeme za 
pochopení. 


