Zajištění havarijního servisu
Vážení nájemníci,
dovolte, abychom vás touto cestou informovali o aktuální problematice se zajištěním
havarijního servisu ve vašem domě.
V poslední době se ve vašem domě mohly objevit různé nabídky na zajištění havarijního
servisu od různých neznámých společností. V této souvislosti bychom vás chtěli ujistit, že i
nadále ve vašem domě zajišťují havarijní servis námi nasmlouvané společnosti, jejichž
kontaktní údaje najdete na naší nálepce umístěné na dveřích hlavního vchodu, případně na
našich webových stránkách (www.ager.cz).
V souvislosti s nabídkou zajištění havarijního servisu od jiných společností bychom vás chtěli
upozornit na možná rizika s tímto spojená.
1. Mnoho těchto společností nemá k nabízeným pracím patřičné živnostenské ani další
potřebné oprávnění, tzn. že jejich činnost je v rozporu se živnostenským zákonem
i další legislativou.
2. Tyto společnosti nemají s havarijním servisem žádné zkušenosti, proto jejich práce
nedosahuje požadované kvality a může zapříčinit vznik dalších škod.
3. Drtivá většina těchto společností si za práci účtuje přemrštěné ceny, mnohdy hodinová
sazba přesahuje i 700,- Kč, obdobně tomu je i s dopravou a materiálem.
4. Jedná se o neověřené firmy a osoby, jejichž cílem také může být jen vpuštění do bytu
s cílem páchaní trestné činnosti.
Závěrem bychom vás chtěli upozornit, že námi zajišťovaný havarijní servis vám za provedení
opravy, která je v režii majitele domu (dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. v platném znění) nic
neúčtuje, naopak jiným firmám budete nuceni opravu uhradit s tím, že vám vzhledem k výše
uvedenému nemůžeme garantovat její následné proplacení.
Primárně samozřejmě věříme, že nebudete havarijní servis vůbec potřebovat, pokud ale
budete nuceni jeho služeb využít, tak doufáme, že tyto informace pomohou předejít
jakýmkoliv možným problémům.
Těšíme se na další spolupráci a jsme s pozdravem
V Brně 22.11.2010

Václav Kubíček v.r.
jednatel společnosti
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