SERVISNÍ SLUŽBA „MAINTENANCE“ = GARANCE FUNKČNOSTI A TECHNICKÉ PODPORY
- ve výši 20% ročně z ceny díla / licence. Minimální výše ročního poplatku je 1200,-Kč. Splatnost
servisní služby je jednorázově nebo pololetně předem. Poskytování služby Maintenance je zahájeno
po předání funkčního díla / licence eTvorbou, počínaje měsícem od předání.
Službu Maintenance nabízíme všem našim zákazníkům současně s našimi produkty, abychom
zabezpečili a poskytli:
1. Nepřetržitý provoz internetového systému OpenShop a OpenWeb.

vo
r

2. Doživotní záruka na řádné fungování díla.
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Náš produkt - internetový systém OpenShop a OpenWeb (dále jen Open) neustále průběžně
upravujeme a aktualizujeme prostřednictvím „Verzí“. Tyto aktualizace (Verze) zahrnují například, ale
nejen, vylepšení, opravy a přizpůsobení novým verzím operačního systému a souvisejícího software,
změny v souvislosti s legislativou (např. změna DPH) atd. Nové Verze bývají uvedeny dle potřeb.
Informace o rozdílech najdete na stránkách eTvorby. Nejnovější Verze je klientovi, který si hradí
službu Maintenance a má implementovány pouze standardní moduly, aplikována ihned po jejím
objednání. Klientům, kteří mají zákaznické řešení na míru anebo si službu Maintenance nehradí,
aplikujeme až po uhrazení aktualizačního poplatku, který se stanovuje podle náročnosti jednotlivé
aktualizace.

ZÁRUKA ZA DÍLO – viz. Všeobecné smluvní podmínky etvorba.cz
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Autor poskytuje doživotní záruku na řádné fungování díla. Doživotní zárukou se rozumí po celou dobu
existence díla. Záruku lze uplatnit pouze tehdy, bude-li dílo provozováno na serveru autora a za
předpokladu řádných úhrad poplatku garance funkčnosti a technické podpory „maintenance“ ve výši
20% ročně z ceny díla. Autor se zavazuje odstranit na své náklady vzniklé závady bránící řádné
funkčnosti díla, a to za podmínky, že objednavatel nebude do díla provádět jakékoli zásahy bez
předchozí písemné dohody s autorem. Autor garantuje zahájení řešení opravy závad bránících řádné
funkčnosti díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů od oznámení
objednavatelem. Oznámení bude objednavatel provádět e-mailem na adresu info@etvorba.cz. Kromě
toho mohou být, například v urgentních případech, informativně oznamovány dodavateli telefonicky na
číslo technické podpory určené autorem.

Autor poskytuje garanci, že v případě žádosti objednavatele o úpravy či rozšíření aplikace bude tyto
úpravy či rozšíření schopen a ochoten uskutečnit minimálně po dobu tří let od uzavření smlouvy o dílo.
Tyto práce nejsou předmětem této smlouvy a jsou hrazeny samostatně.
V případě odmítnutí služby garance funkčnosti a technické podpory „maintenance“ je záruka na
řádnou funkčnost díla omezena na 6 měsíců od předání díla autorem, a to z důvodu průběžné
aktualizace technologií na serverech a vývoje instalované aplikace.
3. Dostupnost technické podpory 7 hodin denně (9.00 – 16.00) - služba určena pouze pro řešení
kritických problémů, které nesnesou odklad.
Všechny dotazy uživatelů související s užíváním Openu jsou požadavky na technickou podporu.
Pouze některé z nich jsou vyřešeny více či méně složitou odpovědí, některé z nich vyžadují servisní
zásah či konzultace, vývoj, školení apod. Z požadavku na technickou podporu se tedy v mnoha
případech stává služba placená mimo poplatek Maintenance.
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