
CENNÍK platný od 1. 9. 2019 

bunda detská 7,70 8,90
bunda chemické čistenie 10,50 12,00
bunda ľahká 6,90 8,00
bunda páperová 12,90 14,90
bunda, kabát duté vlákno 9,50 11,00
detské oblečenie 1 ks 7,90 8,90
blúzka dámska 4,90 5,90
kabát ľahký, baloniak,vetrovky 8,90 9,90
kabát páperový 15,90 17,90
kabát flaušový, vlnený, kašmírový – krátky, 
dlhý alebo trojštvrťový 9,90 11,90

nohavice 6,90 7,90
kombinéza lyžiarska 13,90 15,90
korzet 7,90 8,90
korzet svadobný 9,90 10,90
košeľa express 3,90 x
košeľa s bielením 3,90 x
košeľa skladanie 0,90 x
košeľa žehlenie 2,90 x
kožuštek umelý 12,90 14,90
kravata 3,90 x
motýlik 1,40 x
lyžiarske nohavice 11,90 13,90
pašmína 5,90 6,60
plášť promočný 9,90 10,90
pléd malý 5,90 6,60
pléd veľký 6,90 7,90
rondon, blúza lekárska 3,90 4,50
sako 7,90 9,90
sukňa 6,90 8,90
sukňa plisovaná 8,90 x
sukňa svadobná 21,90 24,90
sukňa večerná 12,90 14,90
sveter, pulóver, mikina 3,90 4,90
sveter s podšívkou 3,90 4,90

IDEAL ČESKÁ s.r.o., organizačná zložka
so sídlom: Ivanská cesta 16, 821 05 Bratislava
IČO:  46 318 771
zapísaná:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 2002/B (ďalej ako „Poskytovateľ“)

1. Všeobecné ustanovenia
1.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri zmluvách o úprave a opra-

ve veci uzatvorených spoločnosťou IDEAL ČESKÁ s.r.o., organizačná zložka, so sídlom: Ivanská cesta 16, 821 50 Bratislava, 
IČO: 46 318 771, zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 2002/B, ako Poskytova-
teľom a zákazníkom (ďalej ako „Objednávateľ“), ktorých predmetom je oprava a úprava veci, resp. čistenie odevov a služ-
by s tým súvisiace (ďalej ako „Služba“). Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv o úprave 
a oprave veci uzatvorených medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, a to aj v prípade uzatvorenia zmluvy ústnou formou. 
Objednaním Služby u Poskytovateľa Objednávateľ výslovné súhlasí s  týmito obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné 
obchodné podmienky sa nachádzajú na viditeľnom mieste v prevádzke Poskytovateľa.

1.2.  „Vecou“ sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie vec, ktorú Objednávateľ odovzdal Poskytovate-
ľovi za účelom poskytnutia Služby, v ďalšom texte bude takáto vec označovaná s veľkým začiatočným písmenom.

1.3.  Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a  Objednávateľom neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa 
riadia ustanoveniami § 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej ako „Občiansky zákonník“), prípadne aj 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“), ak je Objednávateľom podni-
kateľ.

2. Prijatie a vybavenie objednávky
2.1.  Objednávka Objednávateľa je záväzná momentnom jej prijatia Poskytovateľom. Akékoľvek špecifické požiadavky Objed-

návateľa, ktoré sa odlišujú od štandardnej ponuky Služieb Poskytovateľa (napr. špecifické požiadavky na kvalitu dodaných 
služieb) musia byť písomne špecifikované v objednávke Objednávateľa a Poskytovateľ ich musí schváliť, v opačnom prípade 
nie je Poskytovateľ povinný tieto špecifické požiadavky splniť.

2.2.  V prípade, ak Objednávateľ odovzdá Poskytovateľovi Vec, ktorá neobsahuje informáciu výrobcu, týkajúcu sa spôsobu čiste-
nia Veci, písomne uvedie požadovaný spôsob čistenia Veci do svojej objednávky.

2.3.  Po prijatí objednávky bude Objednávateľovi vydaný zákazkový /výdajový/ lístok, ktorý je povinný si uschovať, na účely vyda-
nia Veci po poskytnutí Služby.

2.4.  Poskytovateľ sa zaväzuje objednanú Službu dodať riadne, včas a v zodpovedajúcej kvalite.
2.5.  Z technických dôvodov sú objednávky prijaté 1,5 hodiny pred uzavretím prevádzky, považované za prijaté až nasledujúcim 

dňom.

3. Vady Služby a nároky z vád
3.1.  Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná Služba pri prevzatí Veci Objednávateľom, ako aj za vady Služby, ktoré 

sa vyskytnú po prevzatí Veci v záručnej dobe.
3.2.  Prípadné vady poskytnutej Služby môže Objednávateľ vyznačiť priamo v preberacom protokole, ktorý obe zmluvné strany 

podpíšu, v prípade nevyznačenia žiadnych vád do protokolu o odovzdaní sa má za to, že Služba bola poskytnutá bez vád. 
Objednávateľ nie je oprávnený nepodpísať preberací protokol z neopodstatnených dôvodov.

3.3.  Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktorých príčinou je vadnosť Veci a/alebo nevhodnosť pokynov Objednávateľa, ak Objed-
návateľa na vadnosť Veci alebo nevhodnosť pokynov upozornil.

3.4.  Nároky z  vád Služby a  ich uplatňovanie Objednávateľom sa riadia ustanoveniami reklamačného poriadku Poskytovateľa 
a ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne Obchodného zákonníka, ak je Objednávateľom podnikateľ.

4. Škoda a náhrada škody
4.1.  Poskytovateľ vykonáva Služby v súlade s  informáciami uvedenými na tzv. informačnom štítku výrobcu Veci týkajúcimi sa 

spôsobu čistenia Veci. V prípade, že také informácie nie sú na Veci uvedené a Objednávateľ ich písomne neuvedie do svojej 
objednávky, Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže prípadne na Veci vzniknúť.

4.2.  V  prípade, ak výrobca veci poskytne o  veci mylné informácie týkajúce sa spôsobu údržby a  čistenia Veci a  v  priebehu 
poskytovania služby sa vec poškodí, Poskytovateľ nezodpovedá za vzniknuté škody. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť 
Objednávateľovi dostatočnú súčinnosť pri uplatnení nároku na náhradu škody od výrobcu odevu zo strany zákazníka.

4.3.  Poskytovateľ nezodpovedá ani za škody na Veciach, pokiaľ na tieto škody Objednávateľ neupozorní Poskytovateľa pri pre-
beraní Veci po poskytnutí Služby v preberacom protokole.

5. Prevzatie Veci Objednávateľom
5.1.  Objednávateľ je povinný Vec, ktorá bola predmetom poskytnutej Služby, prevziať v dohodnutej lehote, najneskôr však do jed-

ného (1) mesiaca od uplynutia času, keď sa služba mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upove-
domenia o jej vykonaní. Ak tak Objednávateľ neurobí, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi poplatok za uskladnenie vo výške 
podľa platného cenníka Poskytovateľa.

5.2.  Ak si Objednávateľ nevyzdvihne Vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný si ju vyzdvihnúť, má Poskytovateľ 
právo Vec predať. Ak Poskytovateľ pozná adresu Objednávateľa a ak ide o Vec väčšej hodnoty, je Poskytovateľ povinný 
o zamýšľanom predaji Objednávateľa vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie Veci. 
Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej Veci, vyplatí Poskytovateľ Objednávateľovi výťažok z predaja po odpočítaní ceny Služby, 
poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok predaja musí Objednávateľ uplatniť u Poskytovateľa.

5.3.  Poskytovateľom prevzaté Veci budú Objednávateľovi vydané na základe zákazkového /výdajového/ lístku. V prípade straty 
lístku, je Objednávateľ povinný predložiť Poskytovateľovi svoj doklad totožnosti a vyplniť prehlásenie pri strate výdajové-
ho lístka, na  základe ktorého mu bude Vec vyhľadaná a  odovzdaná za  poplatok podľa platného cenníka Poskytovateľa 
a po uplynutí 14-dňovej lehoty od podania žiadosti o vydanie Veci.

6. Cena
6.1.  Cena za Službu je vždy určená podľa cenníka Poskytovateľa platného v deň prijatia objednávky. Cenník je vyvesený na vidi-

teľnom mieste v prevádzke Poskytovateľa.
6.2.  Cenník ponuky Poskytovateľa je záväzný do jeho odvolania alebo prijatia zmeny.
6.3.  Poskytovateľ je oprávnený ceny zvýšiť v prípade, že dôjde k preukázateľnému a Poskytovateľom nezavinenému nárastu 

nákladov súvisiacich s poskytnutím Služby. 
6.4.  Objednávateľ hradí cenu za poskytnutie Služby vopred, teda pred poskytnutím Služby.

7. Osobitné dojednania
7.1.  Pokiaľ sú Veci silno znečistené, doba čistenia sa automaticky predlžuje na dobu nevyhnutnú k ich vyčisteniu.
7.2.  Za gombíky, pútka, zipsy, flitre, módne doplnky Poskytovateľ nezodpovedá. Môžu byť odstránené na žiadosť Objednávateľa. 

Poskytovateľ rovnako nezodpovedá za veci, ktoré zostanú vo vreckách alebo zapnuté v podšívke a zároveň nezodpovedá 
za škodu, ktorá v dôsledku toho vznikne počas čistenia.

8. Informácie o spracovaní osobných údajov
8.1.  Poskytovateľ pri poskytovaní Služieb spracováva osobné údaje Zákazníka a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“), vystu-
puje voči Zákazníkovi ako prevádzkovateľ podľa ustanovení GDPR.

8.2.  Rozsah spracovania osobných údajov:
  Poskytovateľ spracúva osobné údaje Zákazníka v rozsahu v akom mu ich zákazník poskytne pri uzatváraní zmluvy o poskyt-

nutí Služby, ide predovšetkým o Meno a priezvisko, adresu pobytu (korešpondenčnú adresu), tel. č. a e-mail.
8.3.  Účel spracovania osobných údajov:
  Poskytovateľ Služieb spracováva a uchováva za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou osobné 

údaje Zákazníka na tieto účely:
a)  Uzavretie a plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Služby; a
b)  prípadné reklamačné konanie po poskytnutie Služby.
  (ďalej ako „Účel spracovania“).
8.4.  Právny základ spracovania osobných údajov:
  Právnym základom spracovania osobných údajov Zákazníka je nevyhnutnosť ich spracovania pre splnenie zmluvy v zmysle 

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
8.5.  Doba spracovania osobných údajov:
  Osobné údaje Zákazníka sú spracovávané maximálne po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie Účelu spracovania špeci-

fikovaného v bode 8.3. týchto Všeobecných obchodných podmienok, tj. vždy minimálne po dobu trvania zmluvy o poskytnutí 
Služby, a ďalej potom po dobu, po ktorú je Poskytovateľ povinný osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov.

9. Práva Zákazníka ako dotknutej osoby podľa GDPR
9.1.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístup-

nenie týchto osobných údajov (opakované sprístupnenie osobných údajov môže Poskytovateľ spoplatniť) a informáciu o 
 a)  účele spracúvania osobných údajov;
 b)  kategórii spracúvaných osobných údajov;
 c)  identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjem-

covi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 d)  dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 e)  práve požadovať od Poskytovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obme-

dzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
 f)  práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;
 g)  zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
 h)  existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, 

ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
9.2.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho 

týkajú a so zreteľom na účel spracovania osobných údajov aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
9.3.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa aby bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú ak:
 a)  už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracovali;
 b)  odvolal svoj súhlas s ich spracovaním;
 c)  namieta ich spracovanie; 
 d)  bol získane nezákonne, 
 e)  je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, kto-

rou je Slovenská republika viazaná; alebo
 f)  boli osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti Poskytovateľa.
9.4.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa aby obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov ak:
 a)  namieta správnosť osobných údajov, a  to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných 

údajov;
 b)  spracúvanie osobných údajov je nezákonné a nenamieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedze-

nie ich použitia;
 c)  Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na Účel spracúvania, ale potrebuje ich Zákazník na uplatnenie právneho 

nároku;
 d)  Zákazník namieta spracúvanie svojich osobných údajov až do doby kým Poskytovateľ overí, či oprávnené záujmy na jeho 

strane prevažujú nad oprávnenými záujmami Zákazníka.
9.5.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa aby mu poskytol osobné údaje, ktoré sa ho týkajú v štruktúrovanom, bežne 

používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby Poskytovateľ preniesol tieto osobné údaje inému pre-
vádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je súhlas Zákazníka alebo plnenie 
zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

9.6.  Zákazník má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie spracúvanie svojich osobných údajov.
9.7.  Zákazník má právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky.
9.8.  Zákazník môže Poskytovateľa kontaktovať ohľadom ochrany osobných údajov, vrátane uplatnenia práv Zákazníka, písomne 

prostredníctvom listu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v bode 1.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok, 
na e-mailovej adrese: info@5asec.cz a ďalej na tel .: +420 277 000 234  od pondelka do piatku od 9:00 do 15:00, s výnimkou 
dní pracovného pokoja.

10. Záverečné ustanovenia
10.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pokiaľ nie je v týchto Podmien-

kach stanovené inak, platia pre zmluvy uzatvorené na základe týchto všeobecných obchodných podmienok ustanovenia 
Občianskeho zákonníka a prípadne aj Obchodného zákonníka, ak je Objednávateľom podnikateľ. V zmysle ust. § 273 Ob-
chodného zákonníka sa tieto Podmienky považujú za Všeobecne obchodné podmienky pre poskytovanie Služieb Poskyto-
vateľom.

10.2.  Všetky zmeny a doplnky týchto všeobecných obchodných podmienok musia byť v písomnej forme.
10.3.  Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou ponúk, potvrdení objednávok, zmlúv o dielo, dodacích 

listov, výdajových lístkov a faktúr. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto všeobecné ob-
chodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov.

10.4.  V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok stane neplatným, neúčinným alebo ne-
vykonateľným, nebude týmto dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných 
podmienok. 

V Bratislave, dňa 25.5.2018
IDEAL ČESKÁ s.r.o., organizačná zložka 
zast. Ing. Markéta Beaujardová – vedúci organizačnej zložky

šál ľahký, šatka, šál zimný 2,90 3,90
šaty dámske krátke, jednoduché 8,30 9,90
šaty dámske dlhé 10,90 12,90
šaty svadobné 25,90 29,90
šaty večerné 12,90 14,90
šortky 4,90 5,90
taška 5àsec/laundry  
(pranie iba spodná bielizeň bez žehlenia) 11,90 x

tričko, tričko (polo) s golierom 3,00 x
tepláky 3,90 x
tunika dlhá 6,90 8,00
uniforma (2 kusy) 11,90 13,90
vesta obleková 3,90 4,90
vesta páperová 11,90 13,90
vesta teplá duté vlákno 7,90 8,90
žaket, smoking 12,90 14,90
žehlenie svadobnej sukne, sukne na krstiny 10,90 x
žehlenie svadobných šiat 14,20 x
žehlenie blúzky 3,90
žehlenie 1 kus 3,90 x

 KOŽE A KOŽUŠINY

Bunda kožená / Vetrovka kožená 28 x
Bunda / plášť / paleto - koža kombin. s textíliou 21 x
Čiapka, kapucňa, golier 13 x
Drobnosť do 30 cm 9 x
Drobnosť nad 30 cm 13 x
Fusak kožušinový 12 x
Kabát kožený, plášť, paleto 31 x
Motorkárska bunda viacfarebná 40 x
Motorkárske nohavice  viacfarebné 40 x
Kombinéza motorkárska viacfarebná 60 x
Kožuch - hrdzavá líška, velúr, nutria, 
perzsian, bizam, králik,mačka,pes 40 x

Kožuch - strieborná líška, norok, činčila, rys… 50 x
Kravata 10 x

Nohavice kožené, nohavice - kombinácia 
s textílou 20 x

Opasok 10 x
Predložka kožušinová do 1m² , ovčie rúno 15 x
Predložka kožušinová nad 1m² , ovčie rúno 22 x
Prikrývka na posteľ koža - kožušina 31 x
Rukavice kožené 10 x
Sako kožené,košeľa 23 x
Sukňa kožená do 50 cm 15 x
Sukňa kožená nad 50 cm 19 x
Šaty kožené 16 x
Šortky kožené 13 x
Vesta kožená / sveter / vesta - kombinácia 
s textíliou 13 x

 POSTEĽNÁ BIELIZEŇ 

deka jednolôžko 9,90 10,90
deka dvojlôžko 12,90 13,90
deka páperová 13,90 14,90
deka páperová dvojlôžko 17,90 19,90
deka vlnená, larisa 6,90 7,90
deka vlnená, larisa dvojlôžko 9,90 11,90
fusak látkový 10,90 12,50
vankúš malý, vankúšik 2,90 3,50
vankúš veľký 4,90 5,90
vankúš páperový malý 7,90 8,90
vankúš páperový velký 8,90 9,90
prestieradlo malé 2,40 x
prestieradlo veľké 2,90 x
poťah na deku jednolôžko 2,90 x
poťah na deku dvojlôžko 3,90 x
obliečka vankúš malý 2,30 x
obliečka vankúš veľký 2,90 x
sada obliečky detské  
(obliečka na vankúš, na paplón a plachta)

5,90 6,60

sada obliečky dospelí 
(obliečka na vankúš, na paplón a plachta)

5,90 8,00

spací vak 10,60 12,00
spací vak páperový 15,50 17,40

 ODBORNÉ SLUŽBY

apretácia bez karty/s kartou 2,90 2,50
antimol/antiroztoč veľký kus 3,90 x
antimol/antiroztoč malý kus 2,80 x
aviváž 0,90 x
impregnácia bez karty/s kartou 3,90 3,40
karta Club 5àsec 9,90 x
škrobenie bez karty/s kartou 0,90 x

 BYTOVÉ DEKORÁCIE

poťah na pohovku 
sedaciu súpravu 2–3miestnu

14,20 16,10

poťah na kreslo 6,90 8,00
poťah na matrace slabý 15,50 17,40
poťah na matrace silný 17,90 20,10
poťah do kočíka 6,90 8,00
predložka malá 4,90 6,60
predložka veľká 6,90 9,30
obrus malý 2,90 3,40
obrus veľký (do 3 m) 5,90 6,60
obrus konferenčný, svadobný 
(viac ako 3 m) 1 m2 2,70

záclona malá 8,30 9,30
záclona veľká 11,90 13,40
záves malý, tenký 8,30 9,30
záves veľký 11,90 13,40
uterák malý 1,40 x
uterák veľký 3,50 x
doplnky k závesom malý kus 1,30 1,50
doplnky k závesom veľký kus 2,90 3,40
koberec bavlnený, vlnený, syntetický 1 m2 8,10
koberec s dlhými vlasmi, bavlnený, vlnený, 
syntetický 1 m2 10,00

 OBALOVÉ mATERIÁLY

plastová fólia na odevy 0,20 x
plastová taška na deky 0,25 x
vákuové balenie na deky 1,85 x
vratné zálohované ramienko 0,35 x
poťah 3,99

Čistiareň AquaSec Čistiareň AquaSec

Čistiareň

Čistiareň

Čistiareň AquaSec

Všeobecné obchodné podmienky

Upozorňujeme zákazníkov, že výmena zipsu sa nikdy nemôže zhodovať s pôvodným zipsom.
Pri zložitejších úpravách bude cena určená po posúdení zákazky krajčírkou alebo šičkou.
Uvedené ceny sú v € vrátane 20% DPH. 

IDEAL ČESKÁ s.r.o., organizačná zložka Ivanská cesta 16, 821 05 Bratislava, IČO: 46 318 771, DIČ: 4020332459, IČ DPH: SK4020332459
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 2002/B

Vedúci prevádzkarne: Džupová Blažena

PROVOZNÍ DOBA
PO–PÁ: 10.00–21.00

SO–NE: 9–21.00

AVION



CENNÍK platný od 1. 9. 2019 

bunda detská 7,70 8,90
bunda chemické čistenie 10,50 12,00
bunda ľahká 6,90 8,00
bunda páperová 12,90 14,90
bunda, kabát duté vlákno 9,50 11,00
detské oblečenie 1 ks 7,90 8,90
blúzka dámska 4,90 5,90
kabát ľahký, baloniak,vetrovky 8,90 9,90
kabát páperový 15,90 17,90
kabát flaušový, vlnený, kašmírový – krátky, 
dlhý alebo trojštvrťový 9,90 11,90

nohavice 6,90 7,90
kombinéza lyžiarska 13,90 15,90
korzet 7,90 8,90
korzet svadobný 9,90 10,90
košeľa express 3,90 x
košeľa s bielením 3,90 x
košeľa skladanie 0,90 x
košeľa žehlenie 2,90 x
kožuštek umelý 12,90 14,90
kravata 3,90 x
motýlik 1,40 x
lyžiarske nohavice 11,90 13,90
pašmína 5,90 6,60
plášť promočný 9,90 10,90
pléd malý 5,90 6,60
pléd veľký 6,90 7,90
rondon, blúza lekárska 3,90 4,50
sako 7,90 9,90
sukňa 6,90 8,90
sukňa plisovaná 8,90 x
sukňa svadobná 21,90 24,90
sukňa večerná 12,90 14,90
sveter, pulóver, mikina 3,90 4,90
sveter s podšívkou 3,90 4,90

IDEAL ČESKÁ s.r.o., organizačná zložka
so sídlom: Ivanská cesta 16, 821 05 Bratislava
IČO:  46 318 771
zapísaná:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 2002/B (ďalej ako „Poskytovateľ“)

1. Všeobecné ustanovenia
1.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri zmluvách o úprave a opra-

ve veci uzatvorených spoločnosťou IDEAL ČESKÁ s.r.o., organizačná zložka, so sídlom: Ivanská cesta 16, 821 50 Bratislava, 
IČO: 46 318 771, zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 2002/B, ako Poskytova-
teľom a zákazníkom (ďalej ako „Objednávateľ“), ktorých predmetom je oprava a úprava veci, resp. čistenie odevov a služ-
by s tým súvisiace (ďalej ako „Služba“). Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv o úprave 
a oprave veci uzatvorených medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, a to aj v prípade uzatvorenia zmluvy ústnou formou. 
Objednaním Služby u Poskytovateľa Objednávateľ výslovné súhlasí s  týmito obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné 
obchodné podmienky sa nachádzajú na viditeľnom mieste v prevádzke Poskytovateľa.

1.2.  „Vecou“ sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie vec, ktorú Objednávateľ odovzdal Poskytovate-
ľovi za účelom poskytnutia Služby, v ďalšom texte bude takáto vec označovaná s veľkým začiatočným písmenom.

1.3.  Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a  Objednávateľom neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa 
riadia ustanoveniami § 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej ako „Občiansky zákonník“), prípadne aj 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“), ak je Objednávateľom podni-
kateľ.

2. Prijatie a vybavenie objednávky
2.1.  Objednávka Objednávateľa je záväzná momentnom jej prijatia Poskytovateľom. Akékoľvek špecifické požiadavky Objed-

návateľa, ktoré sa odlišujú od štandardnej ponuky Služieb Poskytovateľa (napr. špecifické požiadavky na kvalitu dodaných 
služieb) musia byť písomne špecifikované v objednávke Objednávateľa a Poskytovateľ ich musí schváliť, v opačnom prípade 
nie je Poskytovateľ povinný tieto špecifické požiadavky splniť.

2.2.  V prípade, ak Objednávateľ odovzdá Poskytovateľovi Vec, ktorá neobsahuje informáciu výrobcu, týkajúcu sa spôsobu čiste-
nia Veci, písomne uvedie požadovaný spôsob čistenia Veci do svojej objednávky.

2.3.  Po prijatí objednávky bude Objednávateľovi vydaný zákazkový /výdajový/ lístok, ktorý je povinný si uschovať, na účely vyda-
nia Veci po poskytnutí Služby.

2.4.  Poskytovateľ sa zaväzuje objednanú Službu dodať riadne, včas a v zodpovedajúcej kvalite.
2.5.  Z technických dôvodov sú objednávky prijaté 1,5 hodiny pred uzavretím prevádzky, považované za prijaté až nasledujúcim 

dňom.

3. Vady Služby a nároky z vád
3.1.  Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná Služba pri prevzatí Veci Objednávateľom, ako aj za vady Služby, ktoré 

sa vyskytnú po prevzatí Veci v záručnej dobe.
3.2.  Prípadné vady poskytnutej Služby môže Objednávateľ vyznačiť priamo v preberacom protokole, ktorý obe zmluvné strany 

podpíšu, v prípade nevyznačenia žiadnych vád do protokolu o odovzdaní sa má za to, že Služba bola poskytnutá bez vád. 
Objednávateľ nie je oprávnený nepodpísať preberací protokol z neopodstatnených dôvodov.

3.3.  Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktorých príčinou je vadnosť Veci a/alebo nevhodnosť pokynov Objednávateľa, ak Objed-
návateľa na vadnosť Veci alebo nevhodnosť pokynov upozornil.

3.4.  Nároky z  vád Služby a  ich uplatňovanie Objednávateľom sa riadia ustanoveniami reklamačného poriadku Poskytovateľa 
a ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne Obchodného zákonníka, ak je Objednávateľom podnikateľ.

4. Škoda a náhrada škody
4.1.  Poskytovateľ vykonáva Služby v súlade s  informáciami uvedenými na tzv. informačnom štítku výrobcu Veci týkajúcimi sa 

spôsobu čistenia Veci. V prípade, že také informácie nie sú na Veci uvedené a Objednávateľ ich písomne neuvedie do svojej 
objednávky, Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže prípadne na Veci vzniknúť.

4.2.  V  prípade, ak výrobca veci poskytne o  veci mylné informácie týkajúce sa spôsobu údržby a  čistenia Veci a  v  priebehu 
poskytovania služby sa vec poškodí, Poskytovateľ nezodpovedá za vzniknuté škody. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť 
Objednávateľovi dostatočnú súčinnosť pri uplatnení nároku na náhradu škody od výrobcu odevu zo strany zákazníka.

4.3.  Poskytovateľ nezodpovedá ani za škody na Veciach, pokiaľ na tieto škody Objednávateľ neupozorní Poskytovateľa pri pre-
beraní Veci po poskytnutí Služby v preberacom protokole.

5. Prevzatie Veci Objednávateľom
5.1.  Objednávateľ je povinný Vec, ktorá bola predmetom poskytnutej Služby, prevziať v dohodnutej lehote, najneskôr však do jed-

ného (1) mesiaca od uplynutia času, keď sa služba mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upove-
domenia o jej vykonaní. Ak tak Objednávateľ neurobí, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi poplatok za uskladnenie vo výške 
podľa platného cenníka Poskytovateľa.

5.2.  Ak si Objednávateľ nevyzdvihne Vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný si ju vyzdvihnúť, má Poskytovateľ 
právo Vec predať. Ak Poskytovateľ pozná adresu Objednávateľa a ak ide o Vec väčšej hodnoty, je Poskytovateľ povinný 
o zamýšľanom predaji Objednávateľa vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie Veci. 
Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej Veci, vyplatí Poskytovateľ Objednávateľovi výťažok z predaja po odpočítaní ceny Služby, 
poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok predaja musí Objednávateľ uplatniť u Poskytovateľa.

5.3.  Poskytovateľom prevzaté Veci budú Objednávateľovi vydané na základe zákazkového /výdajového/ lístku. V prípade straty 
lístku, je Objednávateľ povinný predložiť Poskytovateľovi svoj doklad totožnosti a vyplniť prehlásenie pri strate výdajové-
ho lístka, na  základe ktorého mu bude Vec vyhľadaná a  odovzdaná za  poplatok podľa platného cenníka Poskytovateľa 
a po uplynutí 14-dňovej lehoty od podania žiadosti o vydanie Veci.

6. Cena
6.1.  Cena za Službu je vždy určená podľa cenníka Poskytovateľa platného v deň prijatia objednávky. Cenník je vyvesený na vidi-

teľnom mieste v prevádzke Poskytovateľa.
6.2.  Cenník ponuky Poskytovateľa je záväzný do jeho odvolania alebo prijatia zmeny.
6.3.  Poskytovateľ je oprávnený ceny zvýšiť v prípade, že dôjde k preukázateľnému a Poskytovateľom nezavinenému nárastu 

nákladov súvisiacich s poskytnutím Služby. 
6.4.  Objednávateľ hradí cenu za poskytnutie Služby vopred, teda pred poskytnutím Služby.

7. Osobitné dojednania
7.1.  Pokiaľ sú Veci silno znečistené, doba čistenia sa automaticky predlžuje na dobu nevyhnutnú k ich vyčisteniu.
7.2.  Za gombíky, pútka, zipsy, flitre, módne doplnky Poskytovateľ nezodpovedá. Môžu byť odstránené na žiadosť Objednávateľa. 

Poskytovateľ rovnako nezodpovedá za veci, ktoré zostanú vo vreckách alebo zapnuté v podšívke a zároveň nezodpovedá 
za škodu, ktorá v dôsledku toho vznikne počas čistenia.

8. Informácie o spracovaní osobných údajov
8.1.  Poskytovateľ pri poskytovaní Služieb spracováva osobné údaje Zákazníka a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“), vystu-
puje voči Zákazníkovi ako prevádzkovateľ podľa ustanovení GDPR.

8.2.  Rozsah spracovania osobných údajov:
  Poskytovateľ spracúva osobné údaje Zákazníka v rozsahu v akom mu ich zákazník poskytne pri uzatváraní zmluvy o poskyt-

nutí Služby, ide predovšetkým o Meno a priezvisko, adresu pobytu (korešpondenčnú adresu), tel. č. a e-mail.
8.3.  Účel spracovania osobných údajov:
  Poskytovateľ Služieb spracováva a uchováva za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou osobné 

údaje Zákazníka na tieto účely:
a)  Uzavretie a plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Služby; a
b)  prípadné reklamačné konanie po poskytnutie Služby.
  (ďalej ako „Účel spracovania“).
8.4.  Právny základ spracovania osobných údajov:
  Právnym základom spracovania osobných údajov Zákazníka je nevyhnutnosť ich spracovania pre splnenie zmluvy v zmysle 

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
8.5.  Doba spracovania osobných údajov:
  Osobné údaje Zákazníka sú spracovávané maximálne po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie Účelu spracovania špeci-

fikovaného v bode 8.3. týchto Všeobecných obchodných podmienok, tj. vždy minimálne po dobu trvania zmluvy o poskytnutí 
Služby, a ďalej potom po dobu, po ktorú je Poskytovateľ povinný osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov.

9. Práva Zákazníka ako dotknutej osoby podľa GDPR
9.1.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístup-

nenie týchto osobných údajov (opakované sprístupnenie osobných údajov môže Poskytovateľ spoplatniť) a informáciu o 
 a)  účele spracúvania osobných údajov;
 b)  kategórii spracúvaných osobných údajov;
 c)  identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjem-

covi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 d)  dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 e)  práve požadovať od Poskytovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obme-

dzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
 f)  práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;
 g)  zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
 h)  existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, 

ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
9.2.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho 

týkajú a so zreteľom na účel spracovania osobných údajov aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
9.3.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa aby bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú ak:
 a)  už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracovali;
 b)  odvolal svoj súhlas s ich spracovaním;
 c)  namieta ich spracovanie; 
 d)  bol získane nezákonne, 
 e)  je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, kto-

rou je Slovenská republika viazaná; alebo
 f)  boli osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti Poskytovateľa.
9.4.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa aby obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov ak:
 a)  namieta správnosť osobných údajov, a  to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných 

údajov;
 b)  spracúvanie osobných údajov je nezákonné a nenamieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedze-

nie ich použitia;
 c)  Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na Účel spracúvania, ale potrebuje ich Zákazník na uplatnenie právneho 

nároku;
 d)  Zákazník namieta spracúvanie svojich osobných údajov až do doby kým Poskytovateľ overí, či oprávnené záujmy na jeho 

strane prevažujú nad oprávnenými záujmami Zákazníka.
9.5.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa aby mu poskytol osobné údaje, ktoré sa ho týkajú v štruktúrovanom, bežne 

používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby Poskytovateľ preniesol tieto osobné údaje inému pre-
vádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je súhlas Zákazníka alebo plnenie 
zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

9.6.  Zákazník má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie spracúvanie svojich osobných údajov.
9.7.  Zákazník má právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky.
9.8.  Zákazník môže Poskytovateľa kontaktovať ohľadom ochrany osobných údajov, vrátane uplatnenia práv Zákazníka, písomne 

prostredníctvom listu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v bode 1.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok, 
na e-mailovej adrese: info@5asec.cz a ďalej na tel .: +420 277 000 234  od pondelka do piatku od 9:00 do 15:00, s výnimkou 
dní pracovného pokoja.

10. Záverečné ustanovenia
10.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pokiaľ nie je v týchto Podmien-

kach stanovené inak, platia pre zmluvy uzatvorené na základe týchto všeobecných obchodných podmienok ustanovenia 
Občianskeho zákonníka a prípadne aj Obchodného zákonníka, ak je Objednávateľom podnikateľ. V zmysle ust. § 273 Ob-
chodného zákonníka sa tieto Podmienky považujú za Všeobecne obchodné podmienky pre poskytovanie Služieb Poskyto-
vateľom.

10.2.  Všetky zmeny a doplnky týchto všeobecných obchodných podmienok musia byť v písomnej forme.
10.3.  Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou ponúk, potvrdení objednávok, zmlúv o dielo, dodacích 

listov, výdajových lístkov a faktúr. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto všeobecné ob-
chodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov.

10.4.  V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok stane neplatným, neúčinným alebo ne-
vykonateľným, nebude týmto dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných 
podmienok. 

V Bratislave, dňa 25.5.2018
IDEAL ČESKÁ s.r.o., organizačná zložka 
zast. Ing. Markéta Beaujardová – vedúci organizačnej zložky

šál ľahký, šatka, šál zimný 2,90 3,90
šaty dámske krátke, jednoduché 8,30 9,90
šaty dámske dlhé 10,90 12,90
šaty svadobné 25,90 29,90
šaty večerné 12,90 14,90
šortky 4,90 5,90
taška 5àsec/laundry  
(pranie iba spodná bielizeň bez žehlenia) 11,90 x

tričko, tričko (polo) s golierom 3,00 x
tepláky 3,90 x
tunika dlhá 6,90 8,00
uniforma (2 kusy) 11,90 13,90
vesta obleková 3,90 4,90
vesta páperová 11,90 13,90
vesta teplá duté vlákno 7,90 8,90
žaket, smoking 12,90 14,90
žehlenie svadobnej sukne, sukne na krstiny 10,90 x
žehlenie svadobných šiat 14,20 x
žehlenie blúzky 3,90
žehlenie 1 kus 3,90 x

 KOŽE A KOŽUŠINY

Bunda kožená / Vetrovka kožená 28 x
Bunda / plášť / paleto - koža kombin. s textíliou 21 x
Čiapka, kapucňa, golier 13 x
Drobnosť do 30 cm 9 x
Drobnosť nad 30 cm 13 x
Fusak kožušinový 12 x
Kabát kožený, plášť, paleto 31 x
Motorkárska bunda viacfarebná 40 x
Motorkárske nohavice  viacfarebné 40 x
Kombinéza motorkárska viacfarebná 60 x
Kožuch - hrdzavá líška, velúr, nutria, 
perzsian, bizam, králik,mačka,pes 40 x

Kožuch - strieborná líška, norok, činčila, rys… 50 x
Kravata 10 x

Nohavice kožené, nohavice - kombinácia 
s textílou 20 x

Opasok 10 x
Predložka kožušinová do 1m² , ovčie rúno 15 x
Predložka kožušinová nad 1m² , ovčie rúno 22 x
Prikrývka na posteľ koža - kožušina 31 x
Rukavice kožené 10 x
Sako kožené,košeľa 23 x
Sukňa kožená do 50 cm 15 x
Sukňa kožená nad 50 cm 19 x
Šaty kožené 16 x
Šortky kožené 13 x
Vesta kožená / sveter / vesta - kombinácia 
s textíliou 13 x

 POSTEĽNÁ BIELIZEŇ 

deka jednolôžko 9,90 10,90
deka dvojlôžko 12,90 13,90
deka páperová 13,90 14,90
deka páperová dvojlôžko 17,90 19,90
deka vlnená, larisa 6,90 7,90
deka vlnená, larisa dvojlôžko 9,90 11,90
fusak látkový 10,90 12,50
vankúš malý, vankúšik 2,90 3,50
vankúš veľký 4,90 5,90
vankúš páperový malý 7,90 8,90
vankúš páperový velký 8,90 9,90
prestieradlo malé 2,40 x
prestieradlo veľké 2,90 x
poťah na deku jednolôžko 2,90 x
poťah na deku dvojlôžko 3,90 x
obliečka vankúš malý 2,30 x
obliečka vankúš veľký 2,90 x
sada obliečky detské  
(obliečka na vankúš, na paplón a plachta)

5,90 6,60

sada obliečky dospelí 
(obliečka na vankúš, na paplón a plachta)

5,90 8,00

spací vak 10,60 12,00
spací vak páperový 15,50 17,40

 ODBORNÉ SLUŽBY

apretácia bez karty/s kartou 2,90 2,50
antimol/antiroztoč veľký kus 3,90 x
antimol/antiroztoč malý kus 2,80 x
aviváž 0,90 x
impregnácia bez karty/s kartou 3,90 3,40
karta Club 5àsec 9,90 x
škrobenie bez karty/s kartou 0,90 x

 BYTOVÉ DEKORÁCIE

poťah na pohovku 
sedaciu súpravu 2–3miestnu

14,20 16,10

poťah na kreslo 6,90 8,00
poťah na matrace slabý 15,50 17,40
poťah na matrace silný 17,90 20,10
poťah do kočíka 6,90 8,00
predložka malá 4,90 6,60
predložka veľká 6,90 9,30
obrus malý 2,90 3,40
obrus veľký (do 3 m) 5,90 6,60
obrus konferenčný, svadobný 
(viac ako 3 m) 1 m2 2,70

záclona malá 8,30 9,30
záclona veľká 11,90 13,40
záves malý, tenký 8,30 9,30
záves veľký 11,90 13,40
uterák malý 1,40 x
uterák veľký 3,50 x
doplnky k závesom malý kus 1,30 1,50
doplnky k závesom veľký kus 2,90 3,40
koberec bavlnený, vlnený, syntetický 1 m2 8,10
koberec s dlhými vlasmi, bavlnený, vlnený, 
syntetický 1 m2 10,00

 OBALOVÉ mATERIÁLY

plastová fólia na odevy 0,20 x
plastová taška na deky 0,25 x
vákuové balenie na deky 1,85 x
vratné zálohované ramienko 0,35 x
poťah 3,99

Čistiareň AquaSec Čistiareň AquaSec

Čistiareň

Čistiareň AquaSec

Všeobecné obchodné podmienky

Upozorňujeme zákazníkov, že výmena zipsu sa nikdy nemôže zhodovať s pôvodným zipsom.
Pri zložitejších úpravách bude cena určená po posúdení zákazky krajčírkou alebo šičkou.
Uvedené ceny sú v € vrátane 20% DPH. 

IDEAL ČESKÁ s.r.o., organizačná zložka Ivanská cesta 16, 821 05 Bratislava, IČO: 46 318 771, DIČ: 4020332459, IČ DPH: SK4020332459
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 2002/B

Vedúci prevádzkarne: Chrupková Dana

Čistiareň

PROVOZNÍ DOBA
PO–PÁ: 10.00–21.00

SO–NE: 9–21.00

AUPARK



CENNÍK platný od 1. 9. 2019 

bunda detská 7,70 8,90
bunda chemické čistenie 10,50 12,00
bunda ľahká 6,90 8,00
bunda páperová 12,90 14,90
bunda, kabát duté vlákno 9,50 11,00
detské oblečenie 1 ks 7,90 8,90
blúzka dámska 4,90 5,90
kabát ľahký, baloniak,vetrovky 8,90 9,90
kabát páperový 15,90 17,90
kabát flaušový, vlnený, kašmírový – krátky, 
dlhý alebo trojštvrťový 9,90 11,90

nohavice 6,90 7,90
kombinéza lyžiarska 13,90 15,90
korzet 7,90 8,90
korzet svadobný 9,90 10,90
košeľa express 3,90 x
košeľa s bielením 3,90 x
košeľa skladanie 0,90 x
košeľa žehlenie 2,90 x
kožuštek umelý 12,90 14,90
kravata 3,90 x
motýlik 1,40 x
lyžiarske nohavice 11,90 13,90
pašmína 5,90 6,60
plášť promočný 9,90 10,90
pléd malý 5,90 6,60
pléd veľký 6,90 7,90
rondon, blúza lekárska 3,90 4,50
sako 7,90 9,90
sukňa 6,90 8,90
sukňa plisovaná 8,90 x
sukňa svadobná 21,90 24,90
sukňa večerná 12,90 14,90
sveter, pulóver, mikina 3,90 4,90
sveter s podšívkou 3,90 4,90

IDEAL ČESKÁ s.r.o., organizačná zložka
so sídlom: Ivanská cesta 16, 821 05 Bratislava
IČO:  46 318 771
zapísaná:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 2002/B (ďalej ako „Poskytovateľ“)

1. Všeobecné ustanovenia
1.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri zmluvách o úprave a opra-

ve veci uzatvorených spoločnosťou IDEAL ČESKÁ s.r.o., organizačná zložka, so sídlom: Ivanská cesta 16, 821 50 Bratislava, 
IČO: 46 318 771, zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 2002/B, ako Poskytova-
teľom a zákazníkom (ďalej ako „Objednávateľ“), ktorých predmetom je oprava a úprava veci, resp. čistenie odevov a služ-
by s tým súvisiace (ďalej ako „Služba“). Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv o úprave 
a oprave veci uzatvorených medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, a to aj v prípade uzatvorenia zmluvy ústnou formou. 
Objednaním Služby u Poskytovateľa Objednávateľ výslovné súhlasí s  týmito obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné 
obchodné podmienky sa nachádzajú na viditeľnom mieste v prevádzke Poskytovateľa.

1.2.  „Vecou“ sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie vec, ktorú Objednávateľ odovzdal Poskytovate-
ľovi za účelom poskytnutia Služby, v ďalšom texte bude takáto vec označovaná s veľkým začiatočným písmenom.

1.3.  Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a  Objednávateľom neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa 
riadia ustanoveniami § 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej ako „Občiansky zákonník“), prípadne aj 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“), ak je Objednávateľom podni-
kateľ.

2. Prijatie a vybavenie objednávky
2.1.  Objednávka Objednávateľa je záväzná momentnom jej prijatia Poskytovateľom. Akékoľvek špecifické požiadavky Objed-

návateľa, ktoré sa odlišujú od štandardnej ponuky Služieb Poskytovateľa (napr. špecifické požiadavky na kvalitu dodaných 
služieb) musia byť písomne špecifikované v objednávke Objednávateľa a Poskytovateľ ich musí schváliť, v opačnom prípade 
nie je Poskytovateľ povinný tieto špecifické požiadavky splniť.

2.2.  V prípade, ak Objednávateľ odovzdá Poskytovateľovi Vec, ktorá neobsahuje informáciu výrobcu, týkajúcu sa spôsobu čiste-
nia Veci, písomne uvedie požadovaný spôsob čistenia Veci do svojej objednávky.

2.3.  Po prijatí objednávky bude Objednávateľovi vydaný zákazkový /výdajový/ lístok, ktorý je povinný si uschovať, na účely vyda-
nia Veci po poskytnutí Služby.

2.4.  Poskytovateľ sa zaväzuje objednanú Službu dodať riadne, včas a v zodpovedajúcej kvalite.
2.5.  Z technických dôvodov sú objednávky prijaté 1,5 hodiny pred uzavretím prevádzky, považované za prijaté až nasledujúcim 

dňom.

3. Vady Služby a nároky z vád
3.1.  Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná Služba pri prevzatí Veci Objednávateľom, ako aj za vady Služby, ktoré 

sa vyskytnú po prevzatí Veci v záručnej dobe.
3.2.  Prípadné vady poskytnutej Služby môže Objednávateľ vyznačiť priamo v preberacom protokole, ktorý obe zmluvné strany 

podpíšu, v prípade nevyznačenia žiadnych vád do protokolu o odovzdaní sa má za to, že Služba bola poskytnutá bez vád. 
Objednávateľ nie je oprávnený nepodpísať preberací protokol z neopodstatnených dôvodov.

3.3.  Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktorých príčinou je vadnosť Veci a/alebo nevhodnosť pokynov Objednávateľa, ak Objed-
návateľa na vadnosť Veci alebo nevhodnosť pokynov upozornil.

3.4.  Nároky z  vád Služby a  ich uplatňovanie Objednávateľom sa riadia ustanoveniami reklamačného poriadku Poskytovateľa 
a ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne Obchodného zákonníka, ak je Objednávateľom podnikateľ.

4. Škoda a náhrada škody
4.1.  Poskytovateľ vykonáva Služby v súlade s  informáciami uvedenými na tzv. informačnom štítku výrobcu Veci týkajúcimi sa 

spôsobu čistenia Veci. V prípade, že také informácie nie sú na Veci uvedené a Objednávateľ ich písomne neuvedie do svojej 
objednávky, Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže prípadne na Veci vzniknúť.

4.2.  V  prípade, ak výrobca veci poskytne o  veci mylné informácie týkajúce sa spôsobu údržby a  čistenia Veci a  v  priebehu 
poskytovania služby sa vec poškodí, Poskytovateľ nezodpovedá za vzniknuté škody. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť 
Objednávateľovi dostatočnú súčinnosť pri uplatnení nároku na náhradu škody od výrobcu odevu zo strany zákazníka.

4.3.  Poskytovateľ nezodpovedá ani za škody na Veciach, pokiaľ na tieto škody Objednávateľ neupozorní Poskytovateľa pri pre-
beraní Veci po poskytnutí Služby v preberacom protokole.

5. Prevzatie Veci Objednávateľom
5.1.  Objednávateľ je povinný Vec, ktorá bola predmetom poskytnutej Služby, prevziať v dohodnutej lehote, najneskôr však do jed-

ného (1) mesiaca od uplynutia času, keď sa služba mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upove-
domenia o jej vykonaní. Ak tak Objednávateľ neurobí, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi poplatok za uskladnenie vo výške 
podľa platného cenníka Poskytovateľa.

5.2.  Ak si Objednávateľ nevyzdvihne Vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný si ju vyzdvihnúť, má Poskytovateľ 
právo Vec predať. Ak Poskytovateľ pozná adresu Objednávateľa a ak ide o Vec väčšej hodnoty, je Poskytovateľ povinný 
o zamýšľanom predaji Objednávateľa vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie Veci. 
Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej Veci, vyplatí Poskytovateľ Objednávateľovi výťažok z predaja po odpočítaní ceny Služby, 
poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok predaja musí Objednávateľ uplatniť u Poskytovateľa.

5.3.  Poskytovateľom prevzaté Veci budú Objednávateľovi vydané na základe zákazkového /výdajového/ lístku. V prípade straty 
lístku, je Objednávateľ povinný predložiť Poskytovateľovi svoj doklad totožnosti a vyplniť prehlásenie pri strate výdajové-
ho lístka, na  základe ktorého mu bude Vec vyhľadaná a  odovzdaná za  poplatok podľa platného cenníka Poskytovateľa 
a po uplynutí 14-dňovej lehoty od podania žiadosti o vydanie Veci.

6. Cena
6.1.  Cena za Službu je vždy určená podľa cenníka Poskytovateľa platného v deň prijatia objednávky. Cenník je vyvesený na vidi-

teľnom mieste v prevádzke Poskytovateľa.
6.2.  Cenník ponuky Poskytovateľa je záväzný do jeho odvolania alebo prijatia zmeny.
6.3.  Poskytovateľ je oprávnený ceny zvýšiť v prípade, že dôjde k preukázateľnému a Poskytovateľom nezavinenému nárastu 

nákladov súvisiacich s poskytnutím Služby. 
6.4.  Objednávateľ hradí cenu za poskytnutie Služby vopred, teda pred poskytnutím Služby.

7. Osobitné dojednania
7.1.  Pokiaľ sú Veci silno znečistené, doba čistenia sa automaticky predlžuje na dobu nevyhnutnú k ich vyčisteniu.
7.2.  Za gombíky, pútka, zipsy, flitre, módne doplnky Poskytovateľ nezodpovedá. Môžu byť odstránené na žiadosť Objednávateľa. 

Poskytovateľ rovnako nezodpovedá za veci, ktoré zostanú vo vreckách alebo zapnuté v podšívke a zároveň nezodpovedá 
za škodu, ktorá v dôsledku toho vznikne počas čistenia.

8. Informácie o spracovaní osobných údajov
8.1.  Poskytovateľ pri poskytovaní Služieb spracováva osobné údaje Zákazníka a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“), vystu-
puje voči Zákazníkovi ako prevádzkovateľ podľa ustanovení GDPR.

8.2.  Rozsah spracovania osobných údajov:
  Poskytovateľ spracúva osobné údaje Zákazníka v rozsahu v akom mu ich zákazník poskytne pri uzatváraní zmluvy o poskyt-

nutí Služby, ide predovšetkým o Meno a priezvisko, adresu pobytu (korešpondenčnú adresu), tel. č. a e-mail.
8.3.  Účel spracovania osobných údajov:
  Poskytovateľ Služieb spracováva a uchováva za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou osobné 

údaje Zákazníka na tieto účely:
a)  Uzavretie a plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Služby; a
b)  prípadné reklamačné konanie po poskytnutie Služby.
  (ďalej ako „Účel spracovania“).
8.4.  Právny základ spracovania osobných údajov:
  Právnym základom spracovania osobných údajov Zákazníka je nevyhnutnosť ich spracovania pre splnenie zmluvy v zmysle 

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
8.5.  Doba spracovania osobných údajov:
  Osobné údaje Zákazníka sú spracovávané maximálne po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie Účelu spracovania špeci-

fikovaného v bode 8.3. týchto Všeobecných obchodných podmienok, tj. vždy minimálne po dobu trvania zmluvy o poskytnutí 
Služby, a ďalej potom po dobu, po ktorú je Poskytovateľ povinný osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov.

9. Práva Zákazníka ako dotknutej osoby podľa GDPR
9.1.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístup-

nenie týchto osobných údajov (opakované sprístupnenie osobných údajov môže Poskytovateľ spoplatniť) a informáciu o 
 a)  účele spracúvania osobných údajov;
 b)  kategórii spracúvaných osobných údajov;
 c)  identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjem-

covi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 d)  dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 e)  práve požadovať od Poskytovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obme-

dzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
 f)  práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;
 g)  zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
 h)  existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, 

ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
9.2.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho 

týkajú a so zreteľom na účel spracovania osobných údajov aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
9.3.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa aby bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú ak:
 a)  už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracovali;
 b)  odvolal svoj súhlas s ich spracovaním;
 c)  namieta ich spracovanie; 
 d)  bol získane nezákonne, 
 e)  je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, kto-

rou je Slovenská republika viazaná; alebo
 f)  boli osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti Poskytovateľa.
9.4.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa aby obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov ak:
 a)  namieta správnosť osobných údajov, a  to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných 

údajov;
 b)  spracúvanie osobných údajov je nezákonné a nenamieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedze-

nie ich použitia;
 c)  Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na Účel spracúvania, ale potrebuje ich Zákazník na uplatnenie právneho 

nároku;
 d)  Zákazník namieta spracúvanie svojich osobných údajov až do doby kým Poskytovateľ overí, či oprávnené záujmy na jeho 

strane prevažujú nad oprávnenými záujmami Zákazníka.
9.5.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa aby mu poskytol osobné údaje, ktoré sa ho týkajú v štruktúrovanom, bežne 

používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby Poskytovateľ preniesol tieto osobné údaje inému pre-
vádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je súhlas Zákazníka alebo plnenie 
zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

9.6.  Zákazník má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie spracúvanie svojich osobných údajov.
9.7.  Zákazník má právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky.
9.8.  Zákazník môže Poskytovateľa kontaktovať ohľadom ochrany osobných údajov, vrátane uplatnenia práv Zákazníka, písomne 

prostredníctvom listu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v bode 1.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok, 
na e-mailovej adrese: info@5asec.cz a ďalej na tel .: +420 277 000 234  od pondelka do piatku od 9:00 do 15:00, s výnimkou 
dní pracovného pokoja.

10. Záverečné ustanovenia
10.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pokiaľ nie je v týchto Podmien-

kach stanovené inak, platia pre zmluvy uzatvorené na základe týchto všeobecných obchodných podmienok ustanovenia 
Občianskeho zákonníka a prípadne aj Obchodného zákonníka, ak je Objednávateľom podnikateľ. V zmysle ust. § 273 Ob-
chodného zákonníka sa tieto Podmienky považujú za Všeobecne obchodné podmienky pre poskytovanie Služieb Poskyto-
vateľom.

10.2.  Všetky zmeny a doplnky týchto všeobecných obchodných podmienok musia byť v písomnej forme.
10.3.  Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou ponúk, potvrdení objednávok, zmlúv o dielo, dodacích 

listov, výdajových lístkov a faktúr. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto všeobecné ob-
chodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov.

10.4.  V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok stane neplatným, neúčinným alebo ne-
vykonateľným, nebude týmto dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných 
podmienok. 

V Bratislave, dňa 25.5.2018
IDEAL ČESKÁ s.r.o., organizačná zložka 
zast. Ing. Markéta Beaujardová – vedúci organizačnej zložky

šál ľahký, šatka, šál zimný 2,90 3,90
šaty dámske krátke, jednoduché 8,30 9,90
šaty dámske dlhé 10,90 12,90
šaty svadobné 25,90 29,90
šaty večerné 12,90 14,90
šortky 4,90 5,90
taška 5àsec/laundry  
(pranie iba spodná bielizeň bez žehlenia) 11,90 x

tričko, tričko (polo) s golierom 3,00 x
tepláky 3,90 x
tunika dlhá 6,90 8,00
uniforma (2 kusy) 11,90 13,90
vesta obleková 3,90 4,90
vesta páperová 11,90 13,90
vesta teplá duté vlákno 7,90 8,90
žaket, smoking 12,90 14,90
žehlenie svadobnej sukne, sukne na krstiny 10,90 x
žehlenie svadobných šiat 14,20 x
žehlenie blúzky 3,90
žehlenie 1 kus 3,90 x

 KOŽE A KOŽUŠINY

Bunda kožená / Vetrovka kožená 28 x
Bunda / plášť / paleto - koža kombin. s textíliou 21 x
Čiapka, kapucňa, golier 13 x
Drobnosť do 30 cm 9 x
Drobnosť nad 30 cm 13 x
Fusak kožušinový 12 x
Kabát kožený, plášť, paleto 31 x
Motorkárska bunda viacfarebná 40 x
Motorkárske nohavice  viacfarebné 40 x
Kombinéza motorkárska viacfarebná 60 x
Kožuch - hrdzavá líška, velúr, nutria, 
perzsian, bizam, králik,mačka,pes 40 x

Kožuch - strieborná líška, norok, činčila, rys… 50 x
Kravata 10 x

Nohavice kožené, nohavice - kombinácia 
s textílou 20 x

Opasok 10 x
Predložka kožušinová do 1m² , ovčie rúno 15 x
Predložka kožušinová nad 1m² , ovčie rúno 22 x
Prikrývka na posteľ koža - kožušina 31 x
Rukavice kožené 10 x
Sako kožené,košeľa 23 x
Sukňa kožená do 50 cm 15 x
Sukňa kožená nad 50 cm 19 x
Šaty kožené 16 x
Šortky kožené 13 x
Vesta kožená / sveter / vesta - kombinácia 
s textíliou 13 x

 POSTEĽNÁ BIELIZEŇ 

deka jednolôžko 9,90 10,90
deka dvojlôžko 12,90 13,90
deka páperová 13,90 14,90
deka páperová dvojlôžko 17,90 19,90
deka vlnená, larisa 6,90 7,90
deka vlnená, larisa dvojlôžko 9,90 11,90
fusak látkový 10,90 12,50
vankúš malý, vankúšik 2,90 3,50
vankúš veľký 4,90 5,90
vankúš páperový malý 7,90 8,90
vankúš páperový velký 8,90 9,90
prestieradlo malé 2,40 x
prestieradlo veľké 2,90 x
poťah na deku jednolôžko 2,90 x
poťah na deku dvojlôžko 3,90 x
obliečka vankúš malý 2,30 x
obliečka vankúš veľký 2,90 x
sada obliečky detské  
(obliečka na vankúš, na paplón a plachta)

5,90 6,60

sada obliečky dospelí 
(obliečka na vankúš, na paplón a plachta)

5,90 8,00

spací vak 10,60 12,00
spací vak páperový 15,50 17,40

 ODBORNÉ SLUŽBY

apretácia bez karty/s kartou 2,90 2,50
antimol/antiroztoč veľký kus 3,90 x
antimol/antiroztoč malý kus 2,80 x
aviváž 0,90 x
impregnácia bez karty/s kartou 3,90 3,40
karta Club 5àsec 9,90 x
škrobenie bez karty/s kartou 0,90 x

 BYTOVÉ DEKORÁCIE

poťah na pohovku 
sedaciu súpravu 2–3miestnu

14,20 16,10

poťah na kreslo 6,90 8,00
poťah na matrace slabý 15,50 17,40
poťah na matrace silný 17,90 20,10
poťah do kočíka 6,90 8,00
predložka malá 4,90 6,60
predložka veľká 6,90 9,30
obrus malý 2,90 3,40
obrus veľký (do 3 m) 5,90 6,60
obrus konferenčný, svadobný 
(viac ako 3 m) 1 m2 2,70

záclona malá 8,30 9,30
záclona veľká 11,90 13,40
záves malý, tenký 8,30 9,30
záves veľký 11,90 13,40
uterák malý 1,40 x
uterák veľký 3,50 x
doplnky k závesom malý kus 1,30 1,50
doplnky k závesom veľký kus 2,90 3,40
koberec bavlnený, vlnený, syntetický 1 m2 8,10
koberec s dlhými vlasmi, bavlnený, vlnený, 
syntetický 1 m2 10,00

 OBALOVÉ mATERIÁLY

plastová fólia na odevy 0,20 x
plastová taška na deky 0,25 x
vákuové balenie na deky 1,85 x
vratné zálohované ramienko 0,35 x
poťah 3,99

Čistiareň AquaSec Čistiareň AquaSec

Čistiareň

Čistiareň

Čistiareň AquaSec

Všeobecné obchodné podmienky

Upozorňujeme zákazníkov, že výmena zipsu sa nikdy nemôže zhodovať s pôvodným zipsom.
Pri zložitejších úpravách bude cena určená po posúdení zákazky krajčírkou alebo šičkou.
Uvedené ceny sú v € vrátane 20% DPH. 

IDEAL ČESKÁ s.r.o., organizačná zložka Ivanská cesta 16, 821 05 Bratislava, IČO: 46 318 771, DIČ: 4020332459, IČ DPH: SK4020332459
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 2002/B

Vedúci prevádzkarne: Adriana Gluštíková

PROVOZNÍ DOBA
PO–NE: 10.00–21.00

CENTRAL



CENNÍK platný od 1. 9. 2019 

bunda detská 7,70 8,90
bunda chemické čistenie 10,50 12,00
bunda ľahká 6,90 8,00
bunda páperová 12,90 14,90
bunda, kabát duté vlákno 9,50 11,00
detské oblečenie 1 ks 7,90 8,90
blúzka dámska 4,90 5,90
kabát ľahký, baloniak,vetrovky 8,90 9,90
kabát páperový 15,90 17,90
kabát flaušový, vlnený, kašmírový – krátky, 
dlhý alebo trojštvrťový 9,90 11,90

nohavice 6,90 7,90
kombinéza lyžiarska 13,90 15,90
korzet 7,90 8,90
korzet svadobný 9,90 10,90
košeľa express 3,90 x
košeľa s bielením 3,90 x
košeľa skladanie 0,90 x
košeľa žehlenie 2,90 x
kožuštek umelý 12,90 14,90
kravata 3,90 x
motýlik 1,40 x
lyžiarske nohavice 11,90 13,90
pašmína 5,90 6,60
plášť promočný 9,90 10,90
pléd malý 5,90 6,60
pléd veľký 6,90 7,90
rondon, blúza lekárska 3,90 4,50
sako 7,90 9,90
sukňa 6,90 8,90
sukňa plisovaná 8,90 x
sukňa svadobná 21,90 24,90
sukňa večerná 12,90 14,90
sveter, pulóver, mikina 3,90 4,90
sveter s podšívkou 3,90 4,90

IDEAL ČESKÁ s.r.o., organizačná zložka
so sídlom: Ivanská cesta 16, 821 05 Bratislava
IČO:  46 318 771
zapísaná:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 2002/B (ďalej ako „Poskytovateľ“)

1. Všeobecné ustanovenia
1.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri zmluvách o úprave a opra-

ve veci uzatvorených spoločnosťou IDEAL ČESKÁ s.r.o., organizačná zložka, so sídlom: Ivanská cesta 16, 821 50 Bratislava, 
IČO: 46 318 771, zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 2002/B, ako Poskytova-
teľom a zákazníkom (ďalej ako „Objednávateľ“), ktorých predmetom je oprava a úprava veci, resp. čistenie odevov a služ-
by s tým súvisiace (ďalej ako „Služba“). Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv o úprave 
a oprave veci uzatvorených medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, a to aj v prípade uzatvorenia zmluvy ústnou formou. 
Objednaním Služby u Poskytovateľa Objednávateľ výslovné súhlasí s  týmito obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné 
obchodné podmienky sa nachádzajú na viditeľnom mieste v prevádzke Poskytovateľa.

1.2.  „Vecou“ sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie vec, ktorú Objednávateľ odovzdal Poskytovate-
ľovi za účelom poskytnutia Služby, v ďalšom texte bude takáto vec označovaná s veľkým začiatočným písmenom.

1.3.  Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a  Objednávateľom neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa 
riadia ustanoveniami § 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej ako „Občiansky zákonník“), prípadne aj 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“), ak je Objednávateľom podni-
kateľ.

2. Prijatie a vybavenie objednávky
2.1.  Objednávka Objednávateľa je záväzná momentnom jej prijatia Poskytovateľom. Akékoľvek špecifické požiadavky Objed-

návateľa, ktoré sa odlišujú od štandardnej ponuky Služieb Poskytovateľa (napr. špecifické požiadavky na kvalitu dodaných 
služieb) musia byť písomne špecifikované v objednávke Objednávateľa a Poskytovateľ ich musí schváliť, v opačnom prípade 
nie je Poskytovateľ povinný tieto špecifické požiadavky splniť.

2.2.  V prípade, ak Objednávateľ odovzdá Poskytovateľovi Vec, ktorá neobsahuje informáciu výrobcu, týkajúcu sa spôsobu čiste-
nia Veci, písomne uvedie požadovaný spôsob čistenia Veci do svojej objednávky.

2.3.  Po prijatí objednávky bude Objednávateľovi vydaný zákazkový /výdajový/ lístok, ktorý je povinný si uschovať, na účely vyda-
nia Veci po poskytnutí Služby.

2.4.  Poskytovateľ sa zaväzuje objednanú Službu dodať riadne, včas a v zodpovedajúcej kvalite.
2.5.  Z technických dôvodov sú objednávky prijaté 1,5 hodiny pred uzavretím prevádzky, považované za prijaté až nasledujúcim 

dňom.

3. Vady Služby a nároky z vád
3.1.  Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná Služba pri prevzatí Veci Objednávateľom, ako aj za vady Služby, ktoré 

sa vyskytnú po prevzatí Veci v záručnej dobe.
3.2.  Prípadné vady poskytnutej Služby môže Objednávateľ vyznačiť priamo v preberacom protokole, ktorý obe zmluvné strany 

podpíšu, v prípade nevyznačenia žiadnych vád do protokolu o odovzdaní sa má za to, že Služba bola poskytnutá bez vád. 
Objednávateľ nie je oprávnený nepodpísať preberací protokol z neopodstatnených dôvodov.

3.3.  Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktorých príčinou je vadnosť Veci a/alebo nevhodnosť pokynov Objednávateľa, ak Objed-
návateľa na vadnosť Veci alebo nevhodnosť pokynov upozornil.

3.4.  Nároky z  vád Služby a  ich uplatňovanie Objednávateľom sa riadia ustanoveniami reklamačného poriadku Poskytovateľa 
a ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne Obchodného zákonníka, ak je Objednávateľom podnikateľ.

4. Škoda a náhrada škody
4.1.  Poskytovateľ vykonáva Služby v súlade s  informáciami uvedenými na tzv. informačnom štítku výrobcu Veci týkajúcimi sa 

spôsobu čistenia Veci. V prípade, že také informácie nie sú na Veci uvedené a Objednávateľ ich písomne neuvedie do svojej 
objednávky, Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže prípadne na Veci vzniknúť.

4.2.  V  prípade, ak výrobca veci poskytne o  veci mylné informácie týkajúce sa spôsobu údržby a  čistenia Veci a  v  priebehu 
poskytovania služby sa vec poškodí, Poskytovateľ nezodpovedá za vzniknuté škody. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť 
Objednávateľovi dostatočnú súčinnosť pri uplatnení nároku na náhradu škody od výrobcu odevu zo strany zákazníka.

4.3.  Poskytovateľ nezodpovedá ani za škody na Veciach, pokiaľ na tieto škody Objednávateľ neupozorní Poskytovateľa pri pre-
beraní Veci po poskytnutí Služby v preberacom protokole.

5. Prevzatie Veci Objednávateľom
5.1.  Objednávateľ je povinný Vec, ktorá bola predmetom poskytnutej Služby, prevziať v dohodnutej lehote, najneskôr však do jed-

ného (1) mesiaca od uplynutia času, keď sa služba mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upove-
domenia o jej vykonaní. Ak tak Objednávateľ neurobí, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi poplatok za uskladnenie vo výške 
podľa platného cenníka Poskytovateľa.

5.2.  Ak si Objednávateľ nevyzdvihne Vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný si ju vyzdvihnúť, má Poskytovateľ 
právo Vec predať. Ak Poskytovateľ pozná adresu Objednávateľa a ak ide o Vec väčšej hodnoty, je Poskytovateľ povinný 
o zamýšľanom predaji Objednávateľa vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie Veci. 
Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej Veci, vyplatí Poskytovateľ Objednávateľovi výťažok z predaja po odpočítaní ceny Služby, 
poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok predaja musí Objednávateľ uplatniť u Poskytovateľa.

5.3.  Poskytovateľom prevzaté Veci budú Objednávateľovi vydané na základe zákazkového /výdajového/ lístku. V prípade straty 
lístku, je Objednávateľ povinný predložiť Poskytovateľovi svoj doklad totožnosti a vyplniť prehlásenie pri strate výdajové-
ho lístka, na  základe ktorého mu bude Vec vyhľadaná a  odovzdaná za  poplatok podľa platného cenníka Poskytovateľa 
a po uplynutí 14-dňovej lehoty od podania žiadosti o vydanie Veci.

6. Cena
6.1.  Cena za Službu je vždy určená podľa cenníka Poskytovateľa platného v deň prijatia objednávky. Cenník je vyvesený na vidi-

teľnom mieste v prevádzke Poskytovateľa.
6.2.  Cenník ponuky Poskytovateľa je záväzný do jeho odvolania alebo prijatia zmeny.
6.3.  Poskytovateľ je oprávnený ceny zvýšiť v prípade, že dôjde k preukázateľnému a Poskytovateľom nezavinenému nárastu 

nákladov súvisiacich s poskytnutím Služby. 
6.4.  Objednávateľ hradí cenu za poskytnutie Služby vopred, teda pred poskytnutím Služby.

7. Osobitné dojednania
7.1.  Pokiaľ sú Veci silno znečistené, doba čistenia sa automaticky predlžuje na dobu nevyhnutnú k ich vyčisteniu.
7.2.  Za gombíky, pútka, zipsy, flitre, módne doplnky Poskytovateľ nezodpovedá. Môžu byť odstránené na žiadosť Objednávateľa. 

Poskytovateľ rovnako nezodpovedá za veci, ktoré zostanú vo vreckách alebo zapnuté v podšívke a zároveň nezodpovedá 
za škodu, ktorá v dôsledku toho vznikne počas čistenia.

8. Informácie o spracovaní osobných údajov
8.1.  Poskytovateľ pri poskytovaní Služieb spracováva osobné údaje Zákazníka a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“), vystu-
puje voči Zákazníkovi ako prevádzkovateľ podľa ustanovení GDPR.

8.2.  Rozsah spracovania osobných údajov:
  Poskytovateľ spracúva osobné údaje Zákazníka v rozsahu v akom mu ich zákazník poskytne pri uzatváraní zmluvy o poskyt-

nutí Služby, ide predovšetkým o Meno a priezvisko, adresu pobytu (korešpondenčnú adresu), tel. č. a e-mail.
8.3.  Účel spracovania osobných údajov:
  Poskytovateľ Služieb spracováva a uchováva za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou osobné 

údaje Zákazníka na tieto účely:
a)  Uzavretie a plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Služby; a
b)  prípadné reklamačné konanie po poskytnutie Služby.
  (ďalej ako „Účel spracovania“).
8.4.  Právny základ spracovania osobných údajov:
  Právnym základom spracovania osobných údajov Zákazníka je nevyhnutnosť ich spracovania pre splnenie zmluvy v zmysle 

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
8.5.  Doba spracovania osobných údajov:
  Osobné údaje Zákazníka sú spracovávané maximálne po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie Účelu spracovania špeci-

fikovaného v bode 8.3. týchto Všeobecných obchodných podmienok, tj. vždy minimálne po dobu trvania zmluvy o poskytnutí 
Služby, a ďalej potom po dobu, po ktorú je Poskytovateľ povinný osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov.

9. Práva Zákazníka ako dotknutej osoby podľa GDPR
9.1.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístup-

nenie týchto osobných údajov (opakované sprístupnenie osobných údajov môže Poskytovateľ spoplatniť) a informáciu o 
 a)  účele spracúvania osobných údajov;
 b)  kategórii spracúvaných osobných údajov;
 c)  identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjem-

covi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 d)  dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 e)  práve požadovať od Poskytovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obme-

dzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
 f)  práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;
 g)  zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
 h)  existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, 

ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
9.2.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho 

týkajú a so zreteľom na účel spracovania osobných údajov aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
9.3.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa aby bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú ak:
 a)  už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracovali;
 b)  odvolal svoj súhlas s ich spracovaním;
 c)  namieta ich spracovanie; 
 d)  bol získane nezákonne, 
 e)  je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, kto-

rou je Slovenská republika viazaná; alebo
 f)  boli osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti Poskytovateľa.
9.4.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa aby obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov ak:
 a)  namieta správnosť osobných údajov, a  to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných 

údajov;
 b)  spracúvanie osobných údajov je nezákonné a nenamieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedze-

nie ich použitia;
 c)  Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na Účel spracúvania, ale potrebuje ich Zákazník na uplatnenie právneho 

nároku;
 d)  Zákazník namieta spracúvanie svojich osobných údajov až do doby kým Poskytovateľ overí, či oprávnené záujmy na jeho 

strane prevažujú nad oprávnenými záujmami Zákazníka.
9.5.  Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa aby mu poskytol osobné údaje, ktoré sa ho týkajú v štruktúrovanom, bežne 

používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby Poskytovateľ preniesol tieto osobné údaje inému pre-
vádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je súhlas Zákazníka alebo plnenie 
zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

9.6.  Zákazník má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie spracúvanie svojich osobných údajov.
9.7.  Zákazník má právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky.
9.8.  Zákazník môže Poskytovateľa kontaktovať ohľadom ochrany osobných údajov, vrátane uplatnenia práv Zákazníka, písomne 

prostredníctvom listu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v bode 1.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok, 
na e-mailovej adrese: info@5asec.cz a ďalej na tel .: +420 277 000 234  od pondelka do piatku od 9:00 do 15:00, s výnimkou 
dní pracovného pokoja.

10. Záverečné ustanovenia
10.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pokiaľ nie je v týchto Podmien-

kach stanovené inak, platia pre zmluvy uzatvorené na základe týchto všeobecných obchodných podmienok ustanovenia 
Občianskeho zákonníka a prípadne aj Obchodného zákonníka, ak je Objednávateľom podnikateľ. V zmysle ust. § 273 Ob-
chodného zákonníka sa tieto Podmienky považujú za Všeobecne obchodné podmienky pre poskytovanie Služieb Poskyto-
vateľom.

10.2.  Všetky zmeny a doplnky týchto všeobecných obchodných podmienok musia byť v písomnej forme.
10.3.  Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou ponúk, potvrdení objednávok, zmlúv o dielo, dodacích 

listov, výdajových lístkov a faktúr. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto všeobecné ob-
chodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov.

10.4.  V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok stane neplatným, neúčinným alebo ne-
vykonateľným, nebude týmto dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných 
podmienok. 

V Bratislave, dňa 25.5.2018
IDEAL ČESKÁ s.r.o., organizačná zložka 
zast. Ing. Markéta Beaujardová – vedúci organizačnej zložky

šál ľahký, šatka, šál zimný 2,90 3,90
šaty dámske krátke, jednoduché 8,30 9,90
šaty dámske dlhé 10,90 12,90
šaty svadobné 25,90 29,90
šaty večerné 12,90 14,90
šortky 4,90 5,90
taška 5àsec/laundry  
(pranie iba spodná bielizeň bez žehlenia) 11,90 x

tričko, tričko (polo) s golierom 3,00 x
tepláky 3,90 x
tunika dlhá 6,90 8,00
uniforma (2 kusy) 11,90 13,90
vesta obleková 3,90 4,90
vesta páperová 11,90 13,90
vesta teplá duté vlákno 7,90 8,90
žaket, smoking 12,90 14,90
žehlenie svadobnej sukne, sukne na krstiny 10,90 x
žehlenie svadobných šiat 14,20 x
žehlenie blúzky 3,90
žehlenie 1 kus 3,90 x

 KOŽE A KOŽUŠINY

Bunda kožená / Vetrovka kožená 28 x
Bunda / plášť / paleto - koža kombin. s textíliou 21 x
Čiapka, kapucňa, golier 13 x
Drobnosť do 30 cm 9 x
Drobnosť nad 30 cm 13 x
Fusak kožušinový 12 x
Kabát kožený, plášť, paleto 31 x
Motorkárska bunda viacfarebná 40 x
Motorkárske nohavice  viacfarebné 40 x
Kombinéza motorkárska viacfarebná 60 x
Kožuch - hrdzavá líška, velúr, nutria, 
perzsian, bizam, králik,mačka,pes 40 x

Kožuch - strieborná líška, norok, činčila, rys… 50 x
Kravata 10 x

Nohavice kožené, nohavice - kombinácia 
s textílou 20 x

Opasok 10 x
Predložka kožušinová do 1m² , ovčie rúno 15 x
Predložka kožušinová nad 1m² , ovčie rúno 22 x
Prikrývka na posteľ koža - kožušina 31 x
Rukavice kožené 10 x
Sako kožené,košeľa 23 x
Sukňa kožená do 50 cm 15 x
Sukňa kožená nad 50 cm 19 x
Šaty kožené 16 x
Šortky kožené 13 x
Vesta kožená / sveter / vesta - kombinácia 
s textíliou 13 x

 POSTEĽNÁ BIELIZEŇ 

deka jednolôžko 9,90 10,90
deka dvojlôžko 12,90 13,90
deka páperová 13,90 14,90
deka páperová dvojlôžko 17,90 19,90
deka vlnená, larisa 6,90 7,90
deka vlnená, larisa dvojlôžko 9,90 11,90
fusak látkový 10,90 12,50
vankúš malý, vankúšik 2,90 3,50
vankúš veľký 4,90 5,90
vankúš páperový malý 7,90 8,90
vankúš páperový velký 8,90 9,90
prestieradlo malé 2,40 x
prestieradlo veľké 2,90 x
poťah na deku jednolôžko 2,90 x
poťah na deku dvojlôžko 3,90 x
obliečka vankúš malý 2,30 x
obliečka vankúš veľký 2,90 x
sada obliečky detské  
(obliečka na vankúš, na paplón a plachta)

5,90 6,60

sada obliečky dospelí 
(obliečka na vankúš, na paplón a plachta)

5,90 8,00

spací vak 10,60 12,00
spací vak páperový 15,50 17,40

 ODBORNÉ SLUŽBY

apretácia bez karty/s kartou 2,90 2,50
antimol/antiroztoč veľký kus 3,90 x
antimol/antiroztoč malý kus 2,80 x
aviváž 0,90 x
impregnácia bez karty/s kartou 3,90 3,40
karta Club 5àsec 9,90 x
škrobenie bez karty/s kartou 0,90 x

 BYTOVÉ DEKORÁCIE

poťah na pohovku 
sedaciu súpravu 2–3miestnu

14,20 16,10

poťah na kreslo 6,90 8,00
poťah na matrace slabý 15,50 17,40
poťah na matrace silný 17,90 20,10
poťah do kočíka 6,90 8,00
predložka malá 4,90 6,60
predložka veľká 6,90 9,30
obrus malý 2,90 3,40
obrus veľký (do 3 m) 5,90 6,60
obrus konferenčný, svadobný 
(viac ako 3 m) 1 m2 2,70

záclona malá 8,30 9,30
záclona veľká 11,90 13,40
záves malý, tenký 8,30 9,30
záves veľký 11,90 13,40
uterák malý 1,40 x
uterák veľký 3,50 x
doplnky k závesom malý kus 1,30 1,50
doplnky k závesom veľký kus 2,90 3,40
koberec bavlnený, vlnený, syntetický 1 m2 8,10
koberec s dlhými vlasmi, bavlnený, vlnený, 
syntetický 1 m2 10,00

 OBALOVÉ mATERIÁLY

plastová fólia na odevy 0,20 x
plastová taška na deky 0,25 x
vákuové balenie na deky 1,85 x
vratné zálohované ramienko 0,35 x
poťah 3,99

Čistiareň AquaSec Čistiareň AquaSec

Čistiareň

Čistiareň

Čistiareň AquaSec

Všeobecné obchodné podmienky

Upozorňujeme zákazníkov, že výmena zipsu sa nikdy nemôže zhodovať s pôvodným zipsom.
Pri zložitejších úpravách bude cena určená po posúdení zákazky krajčírkou alebo šičkou.
Uvedené ceny sú v € vrátane 20% DPH. 

PROVOZNÍ DOBA
PO–PÁ: 10.00–21.00

SO–NE: 9–21.00

IDEAL ČESKÁ s.r.o., organizačná zložka Ivanská cesta 16, 821 05 Bratislava, IČO: 46 318 771, DIČ: 4020332459, IČ DPH: SK4020332459
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 2002/B

Vedúci prevádzkarne: Vicenová Ludmila

BORYmALL


