
1. Obecná ustanovení
1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností IDEAL ČESKÁ s.r.o., se 

sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26211459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 80080, jako poskytovatelem služeb („Poskytovatel Služeb“), a zákazníkem („Zákazník“) při poskytování 
služeb spočívajících zejména v:

 a) čištění oděvů;
 b) čištění kůží a kožešin;
 c) úpravy oděvů;
 d) čištění koberců (to vše dále jako „Služby“).
2. Práva a povinnosti Zákazníka
2.1.  Zákazník je povinen řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými v každé provozovně Poskytovatele Služeb. Objed-

náním Služby Zákazník stvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami řádně seznámil.
2.2.  Zákazník je povinen před poskytnutím Služeb odstranit veškeré věci umístěné v oděvech (v kapsách, v podšívce, apod.). V případě, 

že tak Zákazník neučiní, má se za to, že spolu s oděvy nebyly žádné takové věci převzaty a Poskytovatel Služeb nenese jakoukoliv 
odpovědnost za jejich ztrátu, poškození či zničení.

2.3.  Zákazník je povinen předložit oděvy opatřené štítky s informacemi týkajícími se způsobu čištění. Čištění bude poskytnuto v soula-
du s těmito informacemi.

2.4.  V případě, že takové informace nebudou na oděvech uvedené, Zákazník je pokaždé informován o možném riziku spojeným 
s provedením Služeb prostřednictvím dokumentu s názvem Podmínky poskytnutí služby, který Zákazník podepíše. Služby budou 
provedeny způsobem dohodnutým se Zákazníkem, který bude zaznamenán na příjmovém lístku.

2.5.  Platba za poskytnutí Služeb se provádí předem. Ceník Služeb je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.
2.6.  Při předání oděvů k vyčištění Zákazník obdrží zakázkový (výdejní) lístek, na základě kterého mu budou oděvy po vyčištění vydány.
2.7.  Pokud jsou oděvy silně znečištěny, doba čištění se automaticky prodlužuje na dobu potřebnou k jejich vyčištění.
2.8.  Zákazník je povinen si oděv vyzvednout v co nejkratším termínu po provedení Služby.
2.9.  Nevyzvedne-li si Zákazník oděv do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měl být oděv vyčištěn, nebo do jednoho měsíce od vyro-

zumění o vyřízení reklamace, je povinen zaplatit Poskytovateli Služeb za uskladnění oděvů cenu ve výši 10,-Kč /1 kus/den.
2.10.  Zakázku si Zákazník musí převzít nejpozději do 6 měsíců ode dne zadání zakázky, jestliže tak neučiní, je Poskytovatel Služeb 

oprávněn tento oděv prodat na účet Zákazníka anebo darovat některé z charitativních společností. Z případného výtěžku z prodeje 
je Poskytovatel Služeb oprávněn odečíst cenu uskladnění a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

2.11.  V případě ztráty výdejního lístku je Zákazník povinen předložit občanský průkaz a vyplnit tzv. „prohlášení při ztrátě výdejního 
lístku“, na jehož základě mu bude oděv vyhledán za poplatek 30,-Kč, a to po uplynutí lhůty 14-ti dnů ode dne takového prohlášení.

3.  Práva a povinnosti Poskytovatele Služeb
3.1.  Poskytovatel Služeb se zavazuje provést Služby řádně a včas.
3.2.  Poskytovatel Služeb je odpovědný za ztrátu a škodu na oděvech v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a těmito 

Všeobecnými obchodními podmínkami.
3.3.  V případě ztráty, poškození, odcizení či znehodnocení oděvu bude při výplatě náhrady ze strany Poskytovatele služeb zohledněno 

jeho opotřebení a reálná cena v době výskytu této skutečnosti. Náhrada se poskytuje dle povahy v penězích, je-li to účelné opravou, 
uvedením do původního stavu, resp. zajištěním věci nové.

3.4.  Reklamaci je možné uplatnit v kterékoli provozovně Poskytovatele Služeb u pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace. Rekla-
mační řád je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.

3.5.  Z technických důvodů jsou 90 minut před uzavřením provozovny Poskytovatele Služeb oděvy přijímané až na následující den.
4.  Informace o zpracovávání osobních údajů
4.1.  Poskytovatel Služeb při poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Zákazníka a ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), 
vystupuje vůči Zákazníkovi jako správce osobních údajů.

4.2.  Účel zpracování:
  Poskytovatel Služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka 

k těmto účelům:
 a) Uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby; a 
 b) případné reklamační řízení po poskytnutí Služby („Účel zpracování“).
 Právním základem je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
4.3. Doba zpracování:
  Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování specifikovaného 

v čl. 4.2 Všeobecných obchodních podmínek, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí Služby, a dále pak po dobu, 
po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4.4.  Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, nicméně jejich neposkytnutí či následný 
nesouhlas s jejich zpracováním znamená překážku pro poskytnutí Služby. 

4.5. Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
 Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 
 a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 b) právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 c) právo požadovat po Poskytovateli Služeb opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 e) právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4.6. Kontaktní údaje správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníka:
  Kontaktovat Poskytovatele Služeb ohledně ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv Zákazníka, lze písemně prostřednictvím 

dopisu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v čl. 1.1 Všeobecných obchodních podmínek, na e-mailové adrese: info@5asec.cz 
a dále na tel.: 778 704 470 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
5.1.  Zákazník má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotře-

bitelského sporu.
5.2.  Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu.
5.3. Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na stránkách: www.coi.cz.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinností dne 25. května 2018.
6.2.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

 ÚPRAVY ODĚVŮ

Podrobný ceník k dispozici u pultu. Uvedené ceny jsou v Kč včetně 21% DPH.

látka
kůže  

a semiš
kožichy 

(vlasem navrch)

KAlhOtY, šORtKY, tePláKY

Zkrácení, prodloužení (podle pracnosti) 220–480 300–550 x
Zůžení, rozšíření nohavic 200–380 300–500 x
Zůžení, rozšíření v pase, snížení pasu 220–350 300–500 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/269(+Zip) 290/350/(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet 240–360(+Mat) 240–360(+Mat) x
Výměna gumy v pase, u nohavic 340–380 X x
Oprava jedné kapsy/výměna 85–180 85–250 x
Oprava děr, trhlin (podle pracnosti) 85–350 150–500 x

SuKnĚ, šAtY

Zkrácení, prodloužení 395 350–650 x
Zůžení, rozšíření v pase v bocích, snížení pasu 280–420 350–700 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/252(+Zip) 290/350(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet/vsazení 240–360(+Mat) 240 360(+Mat) x

KOšile, hAlenKY, tRičKA, miKinY

Zkrácení rukávů klasické, rozparek s manžetou 180/273/290 320/390/450 x

Zkrácení rukávů s napletou, se zipem,  
s podšívkou

220/290/340 360/550/650 x

Zkrácení délky (podle pracnosti) 220–450 450–650 x
Zůžení, rozšíření (podle pracnosti) 180–450 400–700 x
Výměna nápletu část/komplet 250–450(+Mat) 450 950(+Mat) x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/269(+Zip) 227/269(+Zip) x
Obrácení límce/komplet výměna bez materiálu 160/280 320/490 x

SAKO, bunDY, VeStY, KAbátY,  
KOžichY PánSKé/DámSKé

Zkrácení délky klasické, s rozparkem,  
s podšívkou

393/462/540 450/620/550 870/980/1 000

Zkrácení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem

310/420/480 470/550/670 460/580/620

Prodloužení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem (bez mat)

358/414/480 550/650/680 520/620/680

Předělávky na moderní střih na míru/zmenšení, 
zvětšení

Od 950 Od 1 600 Od 2 500

Oprava odření/olemování na rukávech 
/kapsy/přednice

290/290/490 380/520/800 570/790/1 290

Zůžení ramena bez podšívky, s podšívkou 500/750 680/780 1 460

Výměna podšívky bez kapes, s teplou vložkou, 
každá kapsa

1 080/1 350/165
1 270/ 

1 420/190
1 350

Výměna zipu bez podšívky(s podšívkou) 365/450(+Zip) 550/580(+Zip) 580(+Zip)

Standard AquaSecStandard AquaSec

Standard AquaSec

povlečení polštář malý 59 69
povlečení polštář velký 69 79
sada povlečení dětské   
(polštář+postel+prostěradlo)

159 189

sada povlečení (2 povlaky na polštáře 
+ povlečení na deku + prostěradlo) 169 199

 bYtOVé DeKORAce

koberec bavlněný, vlněný, syntetický 210/1 m2

koberec s dlouhým vlasem bavlněný, vlněný, 
syntetický

260/1 m2

potah na kanape, sedací soupravu 2–3 místné 499 560
potah na křeslo 129 150
potah na matrace slabý 339 390
potah na matrace silný 489 560
potah do kočárku 209 240
ubrus malý 109 129
ubrus velký 169 199
záclona malá do 3 m 109 130
záclona velká od 3–10 m 189 220
závěs malý do 3 m 139 160
závěs velký od 3–10 m 249 290
doplňky k závěsům velký kus 39 45
doplňky k závěsům malý kus 29 35

 ObAlOVé mAteRiálY

plastový obal na oděv 4
plastová taška na deky 6
potah na oděvy 5áSec 119
vratné zálohované ramínko 9

 SlužbY

antimol/antiroztoč malý kus 99
antimol/antiroztoč velký kus 149
apretace bez karty/s kartou 79 67
aviváž bez karty/s kartou 24 19
impregnace bez karty/s kartou 115 99
vakuové balení 49
zákaznická karta 249
superpuky 149 126
škrobení 30 25

batoh 189 215
bunda dětská, bunda lehká 199 228
bunda chemické čištění 269 310
bunda duté vlákno 269 310
bunda péřová 359 412
dětské oblečení 1 kus 199 229
fusak dětský, nánožník duté vlákno 309 355
halenka dámská 119 139
hračka plyšová malá 109
hračka plyšová velká do 60 cm 299
kabát dětský 199 229
kabát lehký, anorak, baloňák 249 286
kabát péřový 419 480
kabát zimní, dlouhý, tříčtvrteční 269 297
kalhoty, džíny 169 199
kalhoty lyžařské 309 350
kombinéza lyžařská 359 412
korzet 199 229
korzet svatební 249 290
Košile expres čištění (bez zákaznické karty) 89
košile složení 19
košile žehlení 79
kožíšek umělý 319 369
kravata 99
motýlek 35
plášť promoční 249 289
pléd malý 149 170
pléd velký 169 199
rondon, blůza lékařská 99 119
sako 219 250
spací pytel duté vlákno/péřový 339/499 377/512
sukně 169 199
sukně plisovaná 229
sukně svatební 579 650
sukně večerní 359 400
svetr, pulover, mikina 109 125
svetr s podšívkou 109 125
šátek, šála zimní 89 100
šaty dámské krátké, jednoduché 219 250
šaty dámské dlouhé 295 340
šaty svatební 699 800
šaty večerní 359 410
šortky 129 150
taška 5āsec praní drobností např. spodní prádlo 199
tričko, tričko bez rukávů 89
tričko polo (s límečkem) 89
tepláky 109
uniforma 2 kusy 299 350
vesta obleková 109 125
vesta péřová 359 410
vesta duté vlákno 219 250
zástěra 39
závoj svatební 229 260
smoking, žaket 359 410
žehlení sukně svatební/sukně křtiny 299

žehlení 1 kus 99
žehlení svatebních šatů 329
župan 169 190

 KŮže A KOžešinY

autopotah 470
bunda, plášť krátký, paleto, 615
bunda, plášť, paleto – kombinace s textilií 615
čepice, kapuce, límec 315
drobnosti do 30 cm 220
drobnosti nad 30 cm 315
dubeňák, plášť nebo kabát dlouhý 720
kalhoty, kalhoty – kombinace s textilem 615
koberec kožený, kožešinový 1 000
kombinéza motoristická 1 140
kombinéza motoristická vícebarevná 3 630
kožich – zrzavá liška, velur, nutrie, 
persian, bizam, králík

720

kožich – stříbrná liška, norek, činčila, rys,… 1 500
kravata, pásek, rukavice 315
nánožník 470
předložka (kožená, kožešinová do 1 m2) 315
předložka (kožená, kožešinová nad 1 m2) 630
sako, košile 615
sukně do 50cm 315
sukně nad 50 cm 615
šaty 615
šortky 470
vesta, vesta-kombinace s textilií 315
vesta kožešinová-beran apod. 470
vložka (do bund, kabátu, paleta, pláště) 315

V ceně čištění je i domaštění.

DOPlňKOVé SlUžby
impregnace kožichu 1 000
přebarvení – změna barvy 1 000
obarvení částečné – pouze některých míst 450

 lOžnÍ PRáDlO

deka jednolůžko duté vlákno, ovčí rouno 249 290
deka dvoulůžko duté vlákno 349 400
deka péřová jednolůžko 379 435
deka péřová dvoulůžko 479 550
deka vlněná, larisa jednolůžko 199 230
deka vlněná, larisa dvoulůžko 269 320
polštář malý, polštářek 89 105
polštář velký, duté vlákno 139 160
polštář péřový malý 230 270
polštář péřový velký 259 299
prostěradlo malé 69 79
prostěradlo velké 79 89
povlečení na deku jednolůžko 89 99
povlečení na deku dvoulůžko 99 119

AquaSecStandard

PROVOznÍ DObA
PO–Pá: 9.00–19.00

SO: 9.00–17.00
ne A SVátKY: zAVŘenO

iDeAl čeSKá s.r.o., Holečkova 777/39, 150 00, Praha 5, vedená městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80080, IČO: 26211459, DIČ: CZ26211459 
Odpovědný zástupce: Ing. Markéta beaujardová, IČP: 100376290 

Vedoucí provozovny: Zachardová Marie

cenÍK PlAtnÝ OD 1. 9. 2019 Dlouhá
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2.1.  Zákazník je povinen řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými v každé provozovně Poskytovatele Služeb. Objed-

náním Služby Zákazník stvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami řádně seznámil.
2.2.  Zákazník je povinen před poskytnutím Služeb odstranit veškeré věci umístěné v oděvech (v kapsách, v podšívce, apod.). V případě, 
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2.8.  Zákazník je povinen si oděv vyzvednout v co nejkratším termínu po provedení Služby.
2.9.  Nevyzvedne-li si Zákazník oděv do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měl být oděv vyčištěn, nebo do jednoho měsíce od vyro-

zumění o vyřízení reklamace, je povinen zaplatit Poskytovateli Služeb za uskladnění oděvů cenu ve výši 10,-Kč /1 kus/den.
2.10.  Zakázku si Zákazník musí převzít nejpozději do 6 měsíců ode dne zadání zakázky, jestliže tak neučiní, je Poskytovatel Služeb 

oprávněn tento oděv prodat na účet Zákazníka anebo darovat některé z charitativních společností. Z případného výtěžku z prodeje 
je Poskytovatel Služeb oprávněn odečíst cenu uskladnění a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

2.11.  V případě ztráty výdejního lístku je Zákazník povinen předložit občanský průkaz a vyplnit tzv. „prohlášení při ztrátě výdejního 
lístku“, na jehož základě mu bude oděv vyhledán za poplatek 30,-Kč, a to po uplynutí lhůty 14-ti dnů ode dne takového prohlášení.

3.  Práva a povinnosti Poskytovatele Služeb
3.1.  Poskytovatel Služeb se zavazuje provést Služby řádně a včas.
3.2.  Poskytovatel Služeb je odpovědný za ztrátu a škodu na oděvech v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a těmito 

Všeobecnými obchodními podmínkami.
3.3.  V případě ztráty, poškození, odcizení či znehodnocení oděvu bude při výplatě náhrady ze strany Poskytovatele služeb zohledněno 

jeho opotřebení a reálná cena v době výskytu této skutečnosti. Náhrada se poskytuje dle povahy v penězích, je-li to účelné opravou, 
uvedením do původního stavu, resp. zajištěním věci nové.

3.4.  Reklamaci je možné uplatnit v kterékoli provozovně Poskytovatele Služeb u pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace. Rekla-
mační řád je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.

3.5.  Z technických důvodů jsou 90 minut před uzavřením provozovny Poskytovatele Služeb oděvy přijímané až na následující den.
4.  Informace o zpracovávání osobních údajů
4.1.  Poskytovatel Služeb při poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Zákazníka a ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), 
vystupuje vůči Zákazníkovi jako správce osobních údajů.

4.2.  Účel zpracování:
  Poskytovatel Služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka 

k těmto účelům:
 a) Uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby; a 
 b) případné reklamační řízení po poskytnutí Služby („Účel zpracování“).
 Právním základem je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
4.3. Doba zpracování:
  Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování specifikovaného 

v čl. 4.2 Všeobecných obchodních podmínek, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí Služby, a dále pak po dobu, 
po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4.4.  Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, nicméně jejich neposkytnutí či následný 
nesouhlas s jejich zpracováním znamená překážku pro poskytnutí Služby. 

4.5. Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
 Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 
 a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 b) právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 c) právo požadovat po Poskytovateli Služeb opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 e) právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4.6. Kontaktní údaje správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníka:
  Kontaktovat Poskytovatele Služeb ohledně ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv Zákazníka, lze písemně prostřednictvím 

dopisu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v čl. 1.1 Všeobecných obchodních podmínek, na e-mailové adrese: info@5asec.cz 
a dále na tel.: 778 704 470 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
5.1.  Zákazník má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotře-

bitelského sporu.
5.2.  Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu.
5.3. Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na stránkách: www.coi.cz.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinností dne 25. května 2018.
6.2.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

 ÚPRAVY ODĚVŮ

Podrobný ceník k dispozici u pultu. Uvedené ceny jsou v Kč včetně 21% DPH.

látka
kůže  

a semiš
kožichy 

(vlasem navrch)

KAlhOtY, šORtKY, tePláKY

Zkrácení, prodloužení (podle pracnosti) 220–480 300–550 x
Zůžení, rozšíření nohavic 200–380 300–500 x
Zůžení, rozšíření v pase, snížení pasu 220–350 300–500 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/269(+Zip) 290/350/(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet 240–360(+Mat) 240–360(+Mat) x
Výměna gumy v pase, u nohavic 340–380 X x
Oprava jedné kapsy/výměna 85–180 85–250 x
Oprava děr, trhlin (podle pracnosti) 85–350 150–500 x

SuKnĚ, šAtY

Zkrácení, prodloužení 395 350–650 x
Zůžení, rozšíření v pase v bocích, snížení pasu 280–420 350–700 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/252(+Zip) 290/350(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet/vsazení 240–360(+Mat) 240 360(+Mat) x

KOšile, hAlenKY, tRičKA, miKinY

Zkrácení rukávů klasické, rozparek s manžetou 180/273/290 320/390/450 x

Zkrácení rukávů s napletou, se zipem,  
s podšívkou

220/290/340 360/550/650 x

Zkrácení délky (podle pracnosti) 220–450 450–650 x
Zůžení, rozšíření (podle pracnosti) 180–450 400–700 x
Výměna nápletu část/komplet 250–450(+Mat) 450 950(+Mat) x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/269(+Zip) 227/269(+Zip) x
Obrácení límce/komplet výměna bez materiálu 160/280 320/490 x

SAKO, bunDY, VeStY, KAbátY,  
KOžichY PánSKé/DámSKé

Zkrácení délky klasické, s rozparkem,  
s podšívkou

393/462/540 450/620/550 870/980/1 000

Zkrácení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem

310/420/480 470/550/670 460/580/620

Prodloužení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem (bez mat)

358/414/480 550/650/680 520/620/680

Předělávky na moderní střih na míru/zmenšení, 
zvětšení

Od 950 Od 1 600 Od 2 500

Oprava odření/olemování na rukávech 
/kapsy/přednice

290/290/490 380/520/800 570/790/1 290

Zůžení ramena bez podšívky, s podšívkou 500/750 680/780 1 460

Výměna podšívky bez kapes, s teplou vložkou, 
každá kapsa

1 080/1 350/165
1 270/ 

1 420/190
1 350

Výměna zipu bez podšívky(s podšívkou) 365/450(+Zip) 550/580(+Zip) 580(+Zip)

Standard AquaSecStandard AquaSec

Standard AquaSec

povlečení polštář malý 59 69
povlečení polštář velký 69 79
sada povlečení dětské   
(polštář+postel+prostěradlo)

159 189

sada povlečení (2 povlaky na polštáře 
+ povlečení na deku + prostěradlo) 169 199

 bYtOVé DeKORAce

koberec bavlněný, vlněný, syntetický 210/1 m2

koberec s dlouhým vlasem bavlněný, vlněný, 
syntetický

260/1 m2

potah na kanape, sedací soupravu 2–3 místné 499 560
potah na křeslo 129 150
potah na matrace slabý 339 390
potah na matrace silný 489 560
potah do kočárku 209 240
ubrus malý 109 129
ubrus velký 169 199
záclona malá do 3 m 109 130
záclona velká od 3–10 m 189 220
závěs malý do 3 m 139 160
závěs velký od 3–10 m 249 290
doplňky k závěsům velký kus 39 45
doplňky k závěsům malý kus 29 35

 ObAlOVé mAteRiálY

plastový obal na oděv 4
plastová taška na deky 6
potah na oděvy 5áSec 119
vratné zálohované ramínko 9

 SlužbY

antimol/antiroztoč malý kus 99
antimol/antiroztoč velký kus 149
apretace bez karty/s kartou 79 67
aviváž bez karty/s kartou 24 19
impregnace bez karty/s kartou 115 99
vakuové balení 49
zákaznická karta 249
superpuky 149 126
škrobení 30 25

batoh 189 215
bunda dětská, bunda lehká 199 228
bunda chemické čištění 269 310
bunda duté vlákno 269 310
bunda péřová 359 412
dětské oblečení 1 kus 199 229
fusak dětský, nánožník duté vlákno 309 355
halenka dámská 119 139
hračka plyšová malá 109
hračka plyšová velká do 60 cm 299
kabát dětský 199 229
kabát lehký, anorak, baloňák 249 286
kabát péřový 419 480
kabát zimní, dlouhý, tříčtvrteční 269 297
kalhoty, džíny 169 199
kalhoty lyžařské 309 350
kombinéza lyžařská 359 412
korzet 199 229
korzet svatební 249 290
Košile expres čištění (bez zákaznické karty) 89
košile složení 19
košile žehlení 79
kožíšek umělý 319 369
kravata 99
motýlek 35
plášť promoční 249 289
pléd malý 149 170
pléd velký 169 199
rondon, blůza lékařská 99 119
sako 219 250
spací pytel duté vlákno/péřový 339/499 377/512
sukně 169 199
sukně plisovaná 229
sukně svatební 579 650
sukně večerní 359 400
svetr, pulover, mikina 109 125
svetr s podšívkou 109 125
šátek, šála zimní 89 100
šaty dámské krátké, jednoduché 219 250
šaty dámské dlouhé 295 340
šaty svatební 699 800
šaty večerní 359 410
šortky 129 150
taška 5āsec praní drobností např. spodní prádlo 199
tričko, tričko bez rukávů 89
tričko polo (s límečkem) 89
tepláky 109
uniforma 2 kusy 299 350
vesta obleková 109 125
vesta péřová 359 410
vesta duté vlákno 219 250
zástěra 39
závoj svatební 229 260
smoking, žaket 359 410
žehlení sukně svatební/sukně křtiny 299

žehlení 1 kus 99
žehlení svatebních šatů 329
župan 169 190

 KŮže A KOžešinY

autopotah 470
bunda, plášť krátký, paleto, 615
bunda, plášť, paleto – kombinace s textilií 615
čepice, kapuce, límec 315
drobnosti do 30 cm 220
drobnosti nad 30 cm 315
dubeňák, plášť nebo kabát dlouhý 720
kalhoty, kalhoty – kombinace s textilem 615
koberec kožený, kožešinový 1 000
kombinéza motoristická 1 140
kombinéza motoristická vícebarevná 3 630
kožich – zrzavá liška, velur, nutrie, 
persian, bizam, králík

720

kožich – stříbrná liška, norek, činčila, rys,… 1 500
kravata, pásek, rukavice 315
nánožník 470
předložka (kožená, kožešinová do 1 m2) 315
předložka (kožená, kožešinová nad 1 m2) 630
sako, košile 615
sukně do 50cm 315
sukně nad 50 cm 615
šaty 615
šortky 470
vesta, vesta-kombinace s textilií 315
vesta kožešinová-beran apod. 470
vložka (do bund, kabátu, paleta, pláště) 315

V ceně čištění je i domaštění.

DOPlňKOVé SlUžby
impregnace kožichu 1 000
přebarvení – změna barvy 1 000
obarvení částečné – pouze některých míst 450

 lOžnÍ PRáDlO

deka jednolůžko duté vlákno, ovčí rouno 249 290
deka dvoulůžko duté vlákno 349 400
deka péřová jednolůžko 379 435
deka péřová dvoulůžko 479 550
deka vlněná, larisa jednolůžko 199 230
deka vlněná, larisa dvoulůžko 269 320
polštář malý, polštářek 89 105
polštář velký, duté vlákno 139 160
polštář péřový malý 230 270
polštář péřový velký 259 299
prostěradlo malé 69 79
prostěradlo velké 79 89
povlečení na deku jednolůžko 89 99
povlečení na deku dvoulůžko 99 119

cenÍK PlAtnÝ OD 1. 9. 2019 nový Smíchov

iDeAl čeSKá s.r.o., Holečkova 777/39, 150 00, Praha 5, vedená městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80080, IČO: 26211459, DIČ: CZ26211459 
Odpovědný zástupce: Ing. Markéta beaujardová, IČP: 100376290 

Vedoucí provozovny: Oxana Neburac

AquaSecStandard

PROVOznÍ DObA
PO–Pá: 8.00–21.00

SO, ne A SVátKY: 9.00–21.00



Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

 ÚPRAVY ODĚVŮ

Podrobný ceník k dispozici u pultu. Uvedené ceny jsou v Kč včetně 21% DPH.

látka
kůže  

a semiš
kožichy 

(vlasem navrch)

KAlhOtY, šORtKY, tePláKY

Zkrácení, prodloužení (podle pracnosti) 220–480 300–550 x
Zůžení, rozšíření nohavic 200–380 300–500 x
Zůžení, rozšíření v pase, snížení pasu 220–350 300–500 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/269(+Zip) 290/350/(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet 240–360(+Mat) 240–360(+Mat) x
Výměna gumy v pase, u nohavic 340–380 X x
Oprava jedné kapsy/výměna 85–180 85–250 x
Oprava děr, trhlin (podle pracnosti) 85–350 150–500 x

SuKnĚ, šAtY

Zkrácení, prodloužení 395 350–650 x
Zůžení, rozšíření v pase v bocích, snížení pasu 280–420 350–700 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/252(+Zip) 290/350(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet/vsazení 240–360(+Mat) 240 360(+Mat) x

KOšile, hAlenKY, tRičKA, miKinY

Zkrácení rukávů klasické, rozparek s manžetou 180/273/290 320/390/450 x

Zkrácení rukávů s napletou, se zipem,  
s podšívkou

220/290/340 360/550/650 x

Zkrácení délky (podle pracnosti) 220–450 450–650 x
Zůžení, rozšíření (podle pracnosti) 180–450 400–700 x
Výměna nápletu část/komplet 250–450(+Mat) 450 950(+Mat) x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/269(+Zip) 227/269(+Zip) x
Obrácení límce/komplet výměna bez materiálu 160/280 320/490 x

SAKO, bunDY, VeStY, KAbátY,  
KOžichY PánSKé/DámSKé

Zkrácení délky klasické, s rozparkem,  
s podšívkou

393/462/540 450/620/550 870/980/1 000

Zkrácení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem

310/420/480 470/550/670 460/580/620

Prodloužení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem (bez mat)

358/414/480 550/650/680 520/620/680

Předělávky na moderní střih na míru/zmenšení, 
zvětšení

Od 950 Od 1 600 Od 2 500

Oprava odření/olemování na rukávech 
/kapsy/přednice

290/290/490 380/520/800 570/790/1 290

Zůžení ramena bez podšívky, s podšívkou 500/750 680/780 1 460

Výměna podšívky bez kapes, s teplou vložkou, 
každá kapsa

1 080/1 350/165
1 270/ 

1 420/190
1 350

Výměna zipu bez podšívky(s podšívkou) 365/450(+Zip) 550/580(+Zip) 580(+Zip)

Standard AquaSecStandard AquaSec

Standard AquaSec

povlečení polštář malý 59 69
povlečení polštář velký 69 79
sada povlečení dětské   
(polštář+postel+prostěradlo)

159 189

sada povlečení (2 povlaky na polštáře 
+ povlečení na deku + prostěradlo) 169 199

 bYtOVé DeKORAce

koberec bavlněný, vlněný, syntetický 210/1 m2

koberec s dlouhým vlasem bavlněný, vlněný, 
syntetický

260/1 m2

potah na kanape, sedací soupravu 2–3 místné 499 560
potah na křeslo 129 150
potah na matrace slabý 339 390
potah na matrace silný 489 560
potah do kočárku 209 240
ubrus malý 109 129
ubrus velký 169 199
záclona malá do 3 m 109 130
záclona velká od 3–10 m 189 220
závěs malý do 3 m 139 160
závěs velký od 3–10 m 249 290
doplňky k závěsům velký kus 39 45
doplňky k závěsům malý kus 29 35

 ObAlOVé mAteRiálY

plastový obal na oděv 4
plastová taška na deky 6
potah na oděvy 5áSec 119
vratné zálohované ramínko 9

 SlužbY

antimol/antiroztoč malý kus 99
antimol/antiroztoč velký kus 149
apretace bez karty/s kartou 79 67
aviváž bez karty/s kartou 24 19
impregnace bez karty/s kartou 115 99
vakuové balení 49
zákaznická karta 249
superpuky 149 126
škrobení 30 25

batoh 189 215
bunda dětská, bunda lehká 199 228
bunda chemické čištění 269 310
bunda duté vlákno 269 310
bunda péřová 359 412
dětské oblečení 1 kus 199 229
fusak dětský, nánožník duté vlákno 309 355
halenka dámská 119 139
hračka plyšová malá 109
hračka plyšová velká do 60 cm 299
kabát dětský 199 229
kabát lehký, anorak, baloňák 249 286
kabát péřový 419 480
kabát zimní, dlouhý, tříčtvrteční 269 297
kalhoty, džíny 169 199
kalhoty lyžařské 309 350
kombinéza lyžařská 359 412
korzet 199 229
korzet svatební 249 290
Košile expres čištění (bez zákaznické karty) 89
košile složení 19
košile žehlení 79
kožíšek umělý 319 369
kravata 99
motýlek 35
plášť promoční 249 289
pléd malý 149 170
pléd velký 169 199
rondon, blůza lékařská 99 119
sako 219 250
spací pytel duté vlákno/péřový 339/499 377/512
sukně 169 199
sukně plisovaná 229
sukně svatební 579 650
sukně večerní 359 400
svetr, pulover, mikina 109 125
svetr s podšívkou 109 125
šátek, šála zimní 89 100
šaty dámské krátké, jednoduché 219 250
šaty dámské dlouhé 295 340
šaty svatební 699 800
šaty večerní 359 410
šortky 129 150
taška 5āsec praní drobností např. spodní prádlo 199
tričko, tričko bez rukávů 89
tričko polo (s límečkem) 89
tepláky 109
uniforma 2 kusy 299 350
vesta obleková 109 125
vesta péřová 359 410
vesta duté vlákno 219 250
zástěra 39
závoj svatební 229 260
smoking, žaket 359 410
žehlení sukně svatební/sukně křtiny 299

žehlení 1 kus 99
žehlení svatebních šatů 329
župan 169 190

 KŮže A KOžešinY

autopotah 470
bunda, plášť krátký, paleto, 615
bunda, plášť, paleto – kombinace s textilií 615
čepice, kapuce, límec 315
drobnosti do 30 cm 220
drobnosti nad 30 cm 315
dubeňák, plášť nebo kabát dlouhý 720
kalhoty, kalhoty – kombinace s textilem 615
koberec kožený, kožešinový 1 000
kombinéza motoristická 1 140
kombinéza motoristická vícebarevná 3 630
kožich – zrzavá liška, velur, nutrie, 
persian, bizam, králík

720

kožich – stříbrná liška, norek, činčila, rys,… 1 500
kravata, pásek, rukavice 315
nánožník 470
předložka (kožená, kožešinová do 1 m2) 315
předložka (kožená, kožešinová nad 1 m2) 630
sako, košile 615
sukně do 50cm 315
sukně nad 50 cm 615
šaty 615
šortky 470
vesta, vesta-kombinace s textilií 315
vesta kožešinová-beran apod. 470
vložka (do bund, kabátu, paleta, pláště) 315

V ceně čištění je i domaštění.

DOPlňKOVé SlUžby
impregnace kožichu 1 000
přebarvení – změna barvy 1 000
obarvení částečné – pouze některých míst 450

 lOžnÍ PRáDlO

deka jednolůžko duté vlákno, ovčí rouno 249 290
deka dvoulůžko duté vlákno 349 400
deka péřová jednolůžko 379 435
deka péřová dvoulůžko 479 550
deka vlněná, larisa jednolůžko 199 230
deka vlněná, larisa dvoulůžko 269 320
polštář malý, polštářek 89 105
polštář velký, duté vlákno 139 160
polštář péřový malý 230 270
polštář péřový velký 259 299
prostěradlo malé 69 79
prostěradlo velké 79 89
povlečení na deku jednolůžko 89 99
povlečení na deku dvoulůžko 99 119

AquaSecStandard

iDeAl čeSKá s.r.o., Holečkova 777/39, 150 00, Praha 5, vedená městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80080, IČO: 26211459, DIČ: CZ26211459 
Odpovědný zástupce: Ing. Markéta beaujardová, IČP: 100376290 

Vedoucí provozovny: Galina Pavelkevich

PROVOznÍ DObA
PO–ne: 9.00–21.00

1. Obecná ustanovení
1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností IDEAL ČESKÁ s.r.o., se 

sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26211459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 80080, jako poskytovatelem služeb („Poskytovatel Služeb“), a zákazníkem („Zákazník“) při poskytování 
služeb spočívajících zejména v:

 a) čištění oděvů;
 b) čištění kůží a kožešin;
 c) úpravy oděvů;
 d) čištění koberců (to vše dále jako „Služby“).
2. Práva a povinnosti Zákazníka
2.1.  Zákazník je povinen řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými v každé provozovně Poskytovatele Služeb. Objed-

náním Služby Zákazník stvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami řádně seznámil.
2.2.  Zákazník je povinen před poskytnutím Služeb odstranit veškeré věci umístěné v oděvech (v kapsách, v podšívce, apod.). V případě, 

že tak Zákazník neučiní, má se za to, že spolu s oděvy nebyly žádné takové věci převzaty a Poskytovatel Služeb nenese jakoukoliv 
odpovědnost za jejich ztrátu, poškození či zničení.

2.3.  Zákazník je povinen předložit oděvy opatřené štítky s informacemi týkajícími se způsobu čištění. Čištění bude poskytnuto v soula-
du s těmito informacemi.

2.4.  V případě, že takové informace nebudou na oděvech uvedené, Zákazník je pokaždé informován o možném riziku spojeným 
s provedením Služeb prostřednictvím dokumentu s názvem Podmínky poskytnutí služby, který Zákazník podepíše. Služby budou 
provedeny způsobem dohodnutým se Zákazníkem, který bude zaznamenán na příjmovém lístku.

2.5.  Platba za poskytnutí Služeb se provádí předem. Ceník Služeb je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.
2.6.  Při předání oděvů k vyčištění Zákazník obdrží zakázkový (výdejní) lístek, na základě kterého mu budou oděvy po vyčištění vydány.
2.7.  Pokud jsou oděvy silně znečištěny, doba čištění se automaticky prodlužuje na dobu potřebnou k jejich vyčištění.
2.8.  Zákazník je povinen si oděv vyzvednout v co nejkratším termínu po provedení Služby.
2.9.  Nevyzvedne-li si Zákazník oděv do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měl být oděv vyčištěn, nebo do jednoho měsíce od vyro-

zumění o vyřízení reklamace, je povinen zaplatit Poskytovateli Služeb za uskladnění oděvů cenu ve výši 10,-Kč /1 kus/den.
2.10.  Zakázku si Zákazník musí převzít nejpozději do 6 měsíců ode dne zadání zakázky, jestliže tak neučiní, je Poskytovatel Služeb 

oprávněn tento oděv prodat na účet Zákazníka anebo darovat některé z charitativních společností. Z případného výtěžku z prodeje 
je Poskytovatel Služeb oprávněn odečíst cenu uskladnění a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

2.11.  V případě ztráty výdejního lístku je Zákazník povinen předložit občanský průkaz a vyplnit tzv. „prohlášení při ztrátě výdejního 
lístku“, na jehož základě mu bude oděv vyhledán za poplatek 30,-Kč, a to po uplynutí lhůty 14-ti dnů ode dne takového prohlášení.

3.  Práva a povinnosti Poskytovatele Služeb
3.1.  Poskytovatel Služeb se zavazuje provést Služby řádně a včas.
3.2.  Poskytovatel Služeb je odpovědný za ztrátu a škodu na oděvech v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a těmito 

Všeobecnými obchodními podmínkami.
3.3.  V případě ztráty, poškození, odcizení či znehodnocení oděvu bude při výplatě náhrady ze strany Poskytovatele služeb zohledněno 

jeho opotřebení a reálná cena v době výskytu této skutečnosti. Náhrada se poskytuje dle povahy v penězích, je-li to účelné opravou, 
uvedením do původního stavu, resp. zajištěním věci nové.

3.4.  Reklamaci je možné uplatnit v kterékoli provozovně Poskytovatele Služeb u pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace. Rekla-
mační řád je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.

3.5.  Z technických důvodů jsou 90 minut před uzavřením provozovny Poskytovatele Služeb oděvy přijímané až na následující den.
4.  Informace o zpracovávání osobních údajů
4.1.  Poskytovatel Služeb při poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Zákazníka a ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), 
vystupuje vůči Zákazníkovi jako správce osobních údajů.

4.2.  Účel zpracování:
  Poskytovatel Služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka 

k těmto účelům:
 a) Uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby; a 
 b) případné reklamační řízení po poskytnutí Služby („Účel zpracování“).
 Právním základem je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
4.3. Doba zpracování:
  Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování specifikovaného 

v čl. 4.2 Všeobecných obchodních podmínek, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí Služby, a dále pak po dobu, 
po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4.4.  Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, nicméně jejich neposkytnutí či následný 
nesouhlas s jejich zpracováním znamená překážku pro poskytnutí Služby. 

4.5. Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
 Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 
 a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 b) právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 c) právo požadovat po Poskytovateli Služeb opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 e) právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4.6. Kontaktní údaje správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníka:
  Kontaktovat Poskytovatele Služeb ohledně ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv Zákazníka, lze písemně prostřednictvím 

dopisu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v čl. 1.1 Všeobecných obchodních podmínek, na e-mailové adrese: info@5asec.cz 
a dále na tel.: 778 704 470 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
5.1.  Zákazník má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotře-

bitelského sporu.
5.2.  Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu.
5.3. Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na stránkách: www.coi.cz.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinností dne 25. května 2018.
6.2.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
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1. Obecná ustanovení
1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností IDEAL ČESKÁ s.r.o., se 

sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26211459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 80080, jako poskytovatelem služeb („Poskytovatel Služeb“), a zákazníkem („Zákazník“) při poskytování 
služeb spočívajících zejména v:

 a) čištění oděvů;
 b) čištění kůží a kožešin;
 c) úpravy oděvů;
 d) čištění koberců (to vše dále jako „Služby“).
2. Práva a povinnosti Zákazníka
2.1.  Zákazník je povinen řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými v každé provozovně Poskytovatele Služeb. Objed-

náním Služby Zákazník stvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami řádně seznámil.
2.2.  Zákazník je povinen před poskytnutím Služeb odstranit veškeré věci umístěné v oděvech (v kapsách, v podšívce, apod.). V případě, 

že tak Zákazník neučiní, má se za to, že spolu s oděvy nebyly žádné takové věci převzaty a Poskytovatel Služeb nenese jakoukoliv 
odpovědnost za jejich ztrátu, poškození či zničení.

2.3.  Zákazník je povinen předložit oděvy opatřené štítky s informacemi týkajícími se způsobu čištění. Čištění bude poskytnuto v soula-
du s těmito informacemi.

2.4.  V případě, že takové informace nebudou na oděvech uvedené, Zákazník je pokaždé informován o možném riziku spojeným 
s provedením Služeb prostřednictvím dokumentu s názvem Podmínky poskytnutí služby, který Zákazník podepíše. Služby budou 
provedeny způsobem dohodnutým se Zákazníkem, který bude zaznamenán na příjmovém lístku.

2.5.  Platba za poskytnutí Služeb se provádí předem. Ceník Služeb je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.
2.6.  Při předání oděvů k vyčištění Zákazník obdrží zakázkový (výdejní) lístek, na základě kterého mu budou oděvy po vyčištění vydány.
2.7.  Pokud jsou oděvy silně znečištěny, doba čištění se automaticky prodlužuje na dobu potřebnou k jejich vyčištění.
2.8.  Zákazník je povinen si oděv vyzvednout v co nejkratším termínu po provedení Služby.
2.9.  Nevyzvedne-li si Zákazník oděv do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měl být oděv vyčištěn, nebo do jednoho měsíce od vyro-

zumění o vyřízení reklamace, je povinen zaplatit Poskytovateli Služeb za uskladnění oděvů cenu ve výši 10,-Kč /1 kus/den.
2.10.  Zakázku si Zákazník musí převzít nejpozději do 6 měsíců ode dne zadání zakázky, jestliže tak neučiní, je Poskytovatel Služeb 

oprávněn tento oděv prodat na účet Zákazníka anebo darovat některé z charitativních společností. Z případného výtěžku z prodeje 
je Poskytovatel Služeb oprávněn odečíst cenu uskladnění a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

2.11.  V případě ztráty výdejního lístku je Zákazník povinen předložit občanský průkaz a vyplnit tzv. „prohlášení při ztrátě výdejního 
lístku“, na jehož základě mu bude oděv vyhledán za poplatek 30,-Kč, a to po uplynutí lhůty 14-ti dnů ode dne takového prohlášení.

3.  Práva a povinnosti Poskytovatele Služeb
3.1.  Poskytovatel Služeb se zavazuje provést Služby řádně a včas.
3.2.  Poskytovatel Služeb je odpovědný za ztrátu a škodu na oděvech v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a těmito 

Všeobecnými obchodními podmínkami.
3.3.  V případě ztráty, poškození, odcizení či znehodnocení oděvu bude při výplatě náhrady ze strany Poskytovatele služeb zohledněno 

jeho opotřebení a reálná cena v době výskytu této skutečnosti. Náhrada se poskytuje dle povahy v penězích, je-li to účelné opravou, 
uvedením do původního stavu, resp. zajištěním věci nové.

3.4.  Reklamaci je možné uplatnit v kterékoli provozovně Poskytovatele Služeb u pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace. Rekla-
mační řád je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.

3.5.  Z technických důvodů jsou 90 minut před uzavřením provozovny Poskytovatele Služeb oděvy přijímané až na následující den.
4.  Informace o zpracovávání osobních údajů
4.1.  Poskytovatel Služeb při poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Zákazníka a ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), 
vystupuje vůči Zákazníkovi jako správce osobních údajů.

4.2.  Účel zpracování:
  Poskytovatel Služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka 

k těmto účelům:
 a) Uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby; a 
 b) případné reklamační řízení po poskytnutí Služby („Účel zpracování“).
 Právním základem je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
4.3. Doba zpracování:
  Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování specifikovaného 

v čl. 4.2 Všeobecných obchodních podmínek, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí Služby, a dále pak po dobu, 
po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4.4.  Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, nicméně jejich neposkytnutí či následný 
nesouhlas s jejich zpracováním znamená překážku pro poskytnutí Služby. 

4.5. Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
 Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 
 a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 b) právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 c) právo požadovat po Poskytovateli Služeb opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 e) právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4.6. Kontaktní údaje správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníka:
  Kontaktovat Poskytovatele Služeb ohledně ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv Zákazníka, lze písemně prostřednictvím 

dopisu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v čl. 1.1 Všeobecných obchodních podmínek, na e-mailové adrese: info@5asec.cz 
a dále na tel.: 778 704 470 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
5.1.  Zákazník má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotře-

bitelského sporu.
5.2.  Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu.
5.3. Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na stránkách: www.coi.cz.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinností dne 25. května 2018.
6.2.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

 ÚPRAVY ODĚVŮ

Podrobný ceník k dispozici u pultu. Uvedené ceny jsou v Kč včetně 21% DPH.

látka
kůže  

a semiš
kožichy 

(vlasem navrch)

KAlhOtY, šORtKY, tePláKY

Zkrácení, prodloužení (podle pracnosti) 220–480 300–550 x
Zůžení, rozšíření nohavic 200–380 300–500 x
Zůžení, rozšíření v pase, snížení pasu 220–350 300–500 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/269(+Zip) 290/350/(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet 240–360(+Mat) 240–360(+Mat) x
Výměna gumy v pase, u nohavic 340–380 X x
Oprava jedné kapsy/výměna 85–180 85–250 x
Oprava děr, trhlin (podle pracnosti) 85–350 150–500 x

SuKnĚ, šAtY

Zkrácení, prodloužení 395 350–650 x
Zůžení, rozšíření v pase v bocích, snížení pasu 280–420 350–700 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/252(+Zip) 290/350(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet/vsazení 240–360(+Mat) 240 360(+Mat) x

KOšile, hAlenKY, tRičKA, miKinY

Zkrácení rukávů klasické, rozparek s manžetou 180/273/290 320/390/450 x

Zkrácení rukávů s napletou, se zipem,  
s podšívkou

220/290/340 360/550/650 x

Zkrácení délky (podle pracnosti) 220–450 450–650 x
Zůžení, rozšíření (podle pracnosti) 180–450 400–700 x
Výměna nápletu část/komplet 250–450(+Mat) 450 950(+Mat) x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/269(+Zip) 227/269(+Zip) x
Obrácení límce/komplet výměna bez materiálu 160/280 320/490 x

SAKO, bunDY, VeStY, KAbátY,  
KOžichY PánSKé/DámSKé

Zkrácení délky klasické, s rozparkem,  
s podšívkou

393/462/540 450/620/550 870/980/1 000

Zkrácení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem

310/420/480 470/550/670 460/580/620

Prodloužení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem (bez mat)

358/414/480 550/650/680 520/620/680

Předělávky na moderní střih na míru/zmenšení, 
zvětšení

Od 950 Od 1 600 Od 2 500

Oprava odření/olemování na rukávech 
/kapsy/přednice

290/290/490 380/520/800 570/790/1 290

Zůžení ramena bez podšívky, s podšívkou 500/750 680/780 1 460

Výměna podšívky bez kapes, s teplou vložkou, 
každá kapsa

1 080/1 350/165
1 270/ 

1 420/190
1 350

Výměna zipu bez podšívky(s podšívkou) 365/450(+Zip) 550/580(+Zip) 580(+Zip)

Standard AquaSecStandard AquaSec

Standard AquaSec

povlečení polštář malý 59 69
povlečení polštář velký 69 79
sada povlečení dětské   
(polštář+postel+prostěradlo)

159 189

sada povlečení (2 povlaky na polštáře 
+ povlečení na deku + prostěradlo) 169 199

 bYtOVé DeKORAce

koberec bavlněný, vlněný, syntetický 210/1 m2

koberec s dlouhým vlasem bavlněný, vlněný, 
syntetický

260/1 m2

potah na kanape, sedací soupravu 2–3 místné 499 560
potah na křeslo 129 150
potah na matrace slabý 339 390
potah na matrace silný 489 560
potah do kočárku 209 240
ubrus malý 109 129
ubrus velký 169 199
záclona malá do 3 m 109 130
záclona velká od 3–10 m 189 220
závěs malý do 3 m 139 160
závěs velký od 3–10 m 249 290
doplňky k závěsům velký kus 39 45
doplňky k závěsům malý kus 29 35

 ObAlOVé mAteRiálY

plastový obal na oděv 4
plastová taška na deky 6
potah na oděvy 5áSec 119
vratné zálohované ramínko 9

 SlužbY

antimol/antiroztoč malý kus 99
antimol/antiroztoč velký kus 149
apretace bez karty/s kartou 79 67
aviváž bez karty/s kartou 24 19
impregnace bez karty/s kartou 115 99
vakuové balení 49
zákaznická karta 249
superpuky 149 126
škrobení 30 25

batoh 189 215
bunda dětská, bunda lehká 199 228
bunda chemické čištění 269 310
bunda duté vlákno 269 310
bunda péřová 359 412
dětské oblečení 1 kus 199 229
fusak dětský, nánožník duté vlákno 309 355
halenka dámská 119 139
hračka plyšová malá 109
hračka plyšová velká do 60 cm 299
kabát dětský 199 229
kabát lehký, anorak, baloňák 249 286
kabát péřový 419 480
kabát zimní, dlouhý, tříčtvrteční 269 297
kalhoty, džíny 169 199
kalhoty lyžařské 309 350
kombinéza lyžařská 359 412
korzet 199 229
korzet svatební 249 290
Košile expres čištění (bez zákaznické karty) 89
košile složení 19
košile žehlení 79
kožíšek umělý 319 369
kravata 99
motýlek 35
plášť promoční 249 289
pléd malý 149 170
pléd velký 169 199
rondon, blůza lékařská 99 119
sako 219 250
spací pytel duté vlákno/péřový 339/499 377/512
sukně 169 199
sukně plisovaná 229
sukně svatební 579 650
sukně večerní 359 400
svetr, pulover, mikina 109 125
svetr s podšívkou 109 125
šátek, šála zimní 89 100
šaty dámské krátké, jednoduché 219 250
šaty dámské dlouhé 295 340
šaty svatební 699 800
šaty večerní 359 410
šortky 129 150
taška 5āsec praní drobností např. spodní prádlo 199
tričko, tričko bez rukávů 89
tričko polo (s límečkem) 89
tepláky 109
uniforma 2 kusy 299 350
vesta obleková 109 125
vesta péřová 359 410
vesta duté vlákno 219 250
zástěra 39
závoj svatební 229 260
smoking, žaket 359 410
žehlení sukně svatební/sukně křtiny 299

žehlení 1 kus 99
žehlení svatebních šatů 329
župan 169 190

 KŮže A KOžešinY

autopotah 470
bunda, plášť krátký, paleto, 615
bunda, plášť, paleto – kombinace s textilií 615
čepice, kapuce, límec 315
drobnosti do 30 cm 220
drobnosti nad 30 cm 315
dubeňák, plášť nebo kabát dlouhý 720
kalhoty, kalhoty – kombinace s textilem 615
koberec kožený, kožešinový 1 000
kombinéza motoristická 1 140
kombinéza motoristická vícebarevná 3 630
kožich – zrzavá liška, velur, nutrie, 
persian, bizam, králík

720

kožich – stříbrná liška, norek, činčila, rys,… 1 500
kravata, pásek, rukavice 315
nánožník 470
předložka (kožená, kožešinová do 1 m2) 315
předložka (kožená, kožešinová nad 1 m2) 630
sako, košile 615
sukně do 50cm 315
sukně nad 50 cm 615
šaty 615
šortky 470
vesta, vesta-kombinace s textilií 315
vesta kožešinová-beran apod. 470
vložka (do bund, kabátu, paleta, pláště) 315

V ceně čištění je i domaštění.

DOPlňKOVé SlUžby
impregnace kožichu 1 000
přebarvení – změna barvy 1 000
obarvení částečné – pouze některých míst 450

 lOžnÍ PRáDlO

deka jednolůžko duté vlákno, ovčí rouno 249 290
deka dvoulůžko duté vlákno 349 400
deka péřová jednolůžko 379 435
deka péřová dvoulůžko 479 550
deka vlněná, larisa jednolůžko 199 230
deka vlněná, larisa dvoulůžko 269 320
polštář malý, polštářek 89 105
polštář velký, duté vlákno 139 160
polštář péřový malý 230 270
polštář péřový velký 259 299
prostěradlo malé 69 79
prostěradlo velké 79 89
povlečení na deku jednolůžko 89 99
povlečení na deku dvoulůžko 99 119

AquaSecStandard

iDeAl čeSKá s.r.o., Holečkova 777/39, 150 00, Praha 5, vedená městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80080, IČO: 26211459, DIČ: CZ26211459 
Odpovědný zástupce: Ing. Markéta beaujardová, IČP: 100376290 

Vedoucí provozovny: Ivana Rokosová

PROVOznÍ DObA
PO–ne: 9.00–21.00

cenÍK PlAtnÝ OD 1. 9. 2019 štěrboholy



1. Obecná ustanovení
1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností IDEAL ČESKÁ s.r.o., se 

sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26211459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 80080, jako poskytovatelem služeb („Poskytovatel Služeb“), a zákazníkem („Zákazník“) při poskytování 
služeb spočívajících zejména v:

 a) čištění oděvů;
 b) čištění kůží a kožešin;
 c) úpravy oděvů;
 d) čištění koberců (to vše dále jako „Služby“).
2. Práva a povinnosti Zákazníka
2.1.  Zákazník je povinen řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými v každé provozovně Poskytovatele Služeb. Objed-

náním Služby Zákazník stvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami řádně seznámil.
2.2.  Zákazník je povinen před poskytnutím Služeb odstranit veškeré věci umístěné v oděvech (v kapsách, v podšívce, apod.). V případě, 

že tak Zákazník neučiní, má se za to, že spolu s oděvy nebyly žádné takové věci převzaty a Poskytovatel Služeb nenese jakoukoliv 
odpovědnost za jejich ztrátu, poškození či zničení.

2.3.  Zákazník je povinen předložit oděvy opatřené štítky s informacemi týkajícími se způsobu čištění. Čištění bude poskytnuto v soula-
du s těmito informacemi.

2.4.  V případě, že takové informace nebudou na oděvech uvedené, Zákazník je pokaždé informován o možném riziku spojeným 
s provedením Služeb prostřednictvím dokumentu s názvem Podmínky poskytnutí služby, který Zákazník podepíše. Služby budou 
provedeny způsobem dohodnutým se Zákazníkem, který bude zaznamenán na příjmovém lístku.

2.5.  Platba za poskytnutí Služeb se provádí předem. Ceník Služeb je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.
2.6.  Při předání oděvů k vyčištění Zákazník obdrží zakázkový (výdejní) lístek, na základě kterého mu budou oděvy po vyčištění vydány.
2.7.  Pokud jsou oděvy silně znečištěny, doba čištění se automaticky prodlužuje na dobu potřebnou k jejich vyčištění.
2.8.  Zákazník je povinen si oděv vyzvednout v co nejkratším termínu po provedení Služby.
2.9.  Nevyzvedne-li si Zákazník oděv do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měl být oděv vyčištěn, nebo do jednoho měsíce od vyro-

zumění o vyřízení reklamace, je povinen zaplatit Poskytovateli Služeb za uskladnění oděvů cenu ve výši 10,-Kč /1 kus/den.
2.10.  Zakázku si Zákazník musí převzít nejpozději do 6 měsíců ode dne zadání zakázky, jestliže tak neučiní, je Poskytovatel Služeb 

oprávněn tento oděv prodat na účet Zákazníka anebo darovat některé z charitativních společností. Z případného výtěžku z prodeje 
je Poskytovatel Služeb oprávněn odečíst cenu uskladnění a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

2.11.  V případě ztráty výdejního lístku je Zákazník povinen předložit občanský průkaz a vyplnit tzv. „prohlášení při ztrátě výdejního 
lístku“, na jehož základě mu bude oděv vyhledán za poplatek 30,-Kč, a to po uplynutí lhůty 14-ti dnů ode dne takového prohlášení.

3.  Práva a povinnosti Poskytovatele Služeb
3.1.  Poskytovatel Služeb se zavazuje provést Služby řádně a včas.
3.2.  Poskytovatel Služeb je odpovědný za ztrátu a škodu na oděvech v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a těmito 

Všeobecnými obchodními podmínkami.
3.3.  V případě ztráty, poškození, odcizení či znehodnocení oděvu bude při výplatě náhrady ze strany Poskytovatele služeb zohledněno 

jeho opotřebení a reálná cena v době výskytu této skutečnosti. Náhrada se poskytuje dle povahy v penězích, je-li to účelné opravou, 
uvedením do původního stavu, resp. zajištěním věci nové.

3.4.  Reklamaci je možné uplatnit v kterékoli provozovně Poskytovatele Služeb u pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace. Rekla-
mační řád je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.

3.5.  Z technických důvodů jsou 90 minut před uzavřením provozovny Poskytovatele Služeb oděvy přijímané až na následující den.
4.  Informace o zpracovávání osobních údajů
4.1.  Poskytovatel Služeb při poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Zákazníka a ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), 
vystupuje vůči Zákazníkovi jako správce osobních údajů.

4.2.  Účel zpracování:
  Poskytovatel Služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka 

k těmto účelům:
 a) Uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby; a 
 b) případné reklamační řízení po poskytnutí Služby („Účel zpracování“).
 Právním základem je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
4.3. Doba zpracování:
  Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování specifikovaného 

v čl. 4.2 Všeobecných obchodních podmínek, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí Služby, a dále pak po dobu, 
po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4.4.  Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, nicméně jejich neposkytnutí či následný 
nesouhlas s jejich zpracováním znamená překážku pro poskytnutí Služby. 

4.5. Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
 Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 
 a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 b) právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 c) právo požadovat po Poskytovateli Služeb opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 e) právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4.6. Kontaktní údaje správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníka:
  Kontaktovat Poskytovatele Služeb ohledně ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv Zákazníka, lze písemně prostřednictvím 

dopisu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v čl. 1.1 Všeobecných obchodních podmínek, na e-mailové adrese: info@5asec.cz 
a dále na tel.: 778 704 470 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
5.1.  Zákazník má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotře-

bitelského sporu.
5.2.  Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu.
5.3. Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na stránkách: www.coi.cz.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinností dne 25. května 2018.
6.2.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

 ÚPRAVY ODĚVŮ

Podrobný ceník k dispozici u pultu. Uvedené ceny jsou v Kč včetně 21% DPH.

látka
kůže  

a semiš
kožichy 

(vlasem navrch)

KAlhOtY, šORtKY, tePláKY

Zkrácení, prodloužení (podle pracnosti) 220–480 300–550 x
Zůžení, rozšíření nohavic 200–380 300–500 x
Zůžení, rozšíření v pase, snížení pasu 220–350 300–500 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/269(+Zip) 290/350/(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet 240–360(+Mat) 240–360(+Mat) x
Výměna gumy v pase, u nohavic 340–380 X x
Oprava jedné kapsy/výměna 85–180 85–250 x
Oprava děr, trhlin (podle pracnosti) 85–350 150–500 x

SuKnĚ, šAtY

Zkrácení, prodloužení 395 350–650 x
Zůžení, rozšíření v pase v bocích, snížení pasu 280–420 350–700 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/252(+Zip) 290/350(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet/vsazení 240–360(+Mat) 240 360(+Mat) x

KOšile, hAlenKY, tRičKA, miKinY

Zkrácení rukávů klasické, rozparek s manžetou 180/273/290 320/390/450 x

Zkrácení rukávů s napletou, se zipem,  
s podšívkou

220/290/340 360/550/650 x

Zkrácení délky (podle pracnosti) 220–450 450–650 x
Zůžení, rozšíření (podle pracnosti) 180–450 400–700 x
Výměna nápletu část/komplet 250–450(+Mat) 450 950(+Mat) x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/269(+Zip) 227/269(+Zip) x
Obrácení límce/komplet výměna bez materiálu 160/280 320/490 x

SAKO, bunDY, VeStY, KAbátY,  
KOžichY PánSKé/DámSKé

Zkrácení délky klasické, s rozparkem,  
s podšívkou

393/462/540 450/620/550 870/980/1 000

Zkrácení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem

310/420/480 470/550/670 460/580/620

Prodloužení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem (bez mat)

358/414/480 550/650/680 520/620/680

Předělávky na moderní střih na míru/zmenšení, 
zvětšení

Od 950 Od 1 600 Od 2 500

Oprava odření/olemování na rukávech 
/kapsy/přednice

290/290/490 380/520/800 570/790/1 290

Zůžení ramena bez podšívky, s podšívkou 500/750 680/780 1 460

Výměna podšívky bez kapes, s teplou vložkou, 
každá kapsa

1 080/1 350/165
1 270/ 

1 420/190
1 350

Výměna zipu bez podšívky(s podšívkou) 365/450(+Zip) 550/580(+Zip) 580(+Zip)

Standard AquaSecStandard AquaSec

Standard AquaSec

povlečení polštář malý 59 69
povlečení polštář velký 69 79
sada povlečení dětské   
(polštář+postel+prostěradlo)

159 189

sada povlečení (2 povlaky na polštáře 
+ povlečení na deku + prostěradlo) 169 199

 bYtOVé DeKORAce

koberec bavlněný, vlněný, syntetický 210/1 m2

koberec s dlouhým vlasem bavlněný, vlněný, 
syntetický

260/1 m2

potah na kanape, sedací soupravu 2–3 místné 499 560
potah na křeslo 129 150
potah na matrace slabý 339 390
potah na matrace silný 489 560
potah do kočárku 209 240
ubrus malý 109 129
ubrus velký 169 199
záclona malá do 3 m 109 130
záclona velká od 3–10 m 189 220
závěs malý do 3 m 139 160
závěs velký od 3–10 m 249 290
doplňky k závěsům velký kus 39 45
doplňky k závěsům malý kus 29 35

 ObAlOVé mAteRiálY

plastový obal na oděv 4
plastová taška na deky 6
potah na oděvy 5áSec 119
vratné zálohované ramínko 9

 SlužbY

antimol/antiroztoč malý kus 99
antimol/antiroztoč velký kus 149
apretace bez karty/s kartou 79 67
aviváž bez karty/s kartou 24 19
impregnace bez karty/s kartou 115 99
vakuové balení 49
zákaznická karta 249
superpuky 149 126
škrobení 30 25

batoh 189 215
bunda dětská, bunda lehká 199 228
bunda chemické čištění 269 310
bunda duté vlákno 269 310
bunda péřová 359 412
dětské oblečení 1 kus 199 229
fusak dětský, nánožník duté vlákno 309 355
halenka dámská 119 139
hračka plyšová malá 109
hračka plyšová velká do 60 cm 299
kabát dětský 199 229
kabát lehký, anorak, baloňák 249 286
kabát péřový 419 480
kabát zimní, dlouhý, tříčtvrteční 269 297
kalhoty, džíny 169 199
kalhoty lyžařské 309 350
kombinéza lyžařská 359 412
korzet 199 229
korzet svatební 249 290
Košile expres čištění (bez zákaznické karty) 89
košile složení 19
košile žehlení 79
kožíšek umělý 319 369
kravata 99
motýlek 35
plášť promoční 249 289
pléd malý 149 170
pléd velký 169 199
rondon, blůza lékařská 99 119
sako 219 250
spací pytel duté vlákno/péřový 339/499 377/512
sukně 169 199
sukně plisovaná 229
sukně svatební 579 650
sukně večerní 359 400
svetr, pulover, mikina 109 125
svetr s podšívkou 109 125
šátek, šála zimní 89 100
šaty dámské krátké, jednoduché 219 250
šaty dámské dlouhé 295 340
šaty svatební 699 800
šaty večerní 359 410
šortky 129 150
taška 5āsec praní drobností např. spodní prádlo 199
tričko, tričko bez rukávů 89
tričko polo (s límečkem) 89
tepláky 109
uniforma 2 kusy 299 350
vesta obleková 109 125
vesta péřová 359 410
vesta duté vlákno 219 250
zástěra 39
závoj svatební 229 260
smoking, žaket 359 410
žehlení sukně svatební/sukně křtiny 299

žehlení 1 kus 99
žehlení svatebních šatů 329
župan 169 190

 KŮže A KOžešinY

autopotah 470
bunda, plášť krátký, paleto, 615
bunda, plášť, paleto – kombinace s textilií 615
čepice, kapuce, límec 315
drobnosti do 30 cm 220
drobnosti nad 30 cm 315
dubeňák, plášť nebo kabát dlouhý 720
kalhoty, kalhoty – kombinace s textilem 615
koberec kožený, kožešinový 1 000
kombinéza motoristická 1 140
kombinéza motoristická vícebarevná 3 630
kožich – zrzavá liška, velur, nutrie, 
persian, bizam, králík

720

kožich – stříbrná liška, norek, činčila, rys,… 1 500
kravata, pásek, rukavice 315
nánožník 470
předložka (kožená, kožešinová do 1 m2) 315
předložka (kožená, kožešinová nad 1 m2) 630
sako, košile 615
sukně do 50cm 315
sukně nad 50 cm 615
šaty 615
šortky 470
vesta, vesta-kombinace s textilií 315
vesta kožešinová-beran apod. 470
vložka (do bund, kabátu, paleta, pláště) 315

V ceně čištění je i domaštění.

DOPlňKOVé SlUžby
impregnace kožichu 1 000
přebarvení – změna barvy 1 000
obarvení částečné – pouze některých míst 450

 lOžnÍ PRáDlO

deka jednolůžko duté vlákno, ovčí rouno 249 290
deka dvoulůžko duté vlákno 349 400
deka péřová jednolůžko 379 435
deka péřová dvoulůžko 479 550
deka vlněná, larisa jednolůžko 199 230
deka vlněná, larisa dvoulůžko 269 320
polštář malý, polštářek 89 105
polštář velký, duté vlákno 139 160
polštář péřový malý 230 270
polštář péřový velký 259 299
prostěradlo malé 69 79
prostěradlo velké 79 89
povlečení na deku jednolůžko 89 99
povlečení na deku dvoulůžko 99 119

AquaSecStandard

iDeAl čeSKá s.r.o., Holečkova 777/39, 150 00, Praha 5, vedená městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80080, IČO: 26211459, DIČ: CZ26211459 
Odpovědný zástupce: Ing. Markéta beaujardová, IČP: 100376290 

Vedoucí provozovny: Kudela Malgorzata

PROVOznÍ DObA
PO–ne: 9.00–21.00

cenÍK PlAtnÝ OD 1. 9. 2019 chodov



1. Obecná ustanovení
1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností IDEAL ČESKÁ s.r.o., se 

sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26211459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 80080, jako poskytovatelem služeb („Poskytovatel Služeb“), a zákazníkem („Zákazník“) při poskytování 
služeb spočívajících zejména v:

 a) čištění oděvů;
 b) čištění kůží a kožešin;
 c) úpravy oděvů;
 d) čištění koberců (to vše dále jako „Služby“).
2. Práva a povinnosti Zákazníka
2.1.  Zákazník je povinen řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými v každé provozovně Poskytovatele Služeb. Objed-

náním Služby Zákazník stvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami řádně seznámil.
2.2.  Zákazník je povinen před poskytnutím Služeb odstranit veškeré věci umístěné v oděvech (v kapsách, v podšívce, apod.). V případě, 

že tak Zákazník neučiní, má se za to, že spolu s oděvy nebyly žádné takové věci převzaty a Poskytovatel Služeb nenese jakoukoliv 
odpovědnost za jejich ztrátu, poškození či zničení.

2.3.  Zákazník je povinen předložit oděvy opatřené štítky s informacemi týkajícími se způsobu čištění. Čištění bude poskytnuto v soula-
du s těmito informacemi.

2.4.  V případě, že takové informace nebudou na oděvech uvedené, Zákazník je pokaždé informován o možném riziku spojeným 
s provedením Služeb prostřednictvím dokumentu s názvem Podmínky poskytnutí služby, který Zákazník podepíše. Služby budou 
provedeny způsobem dohodnutým se Zákazníkem, který bude zaznamenán na příjmovém lístku.

2.5.  Platba za poskytnutí Služeb se provádí předem. Ceník Služeb je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.
2.6.  Při předání oděvů k vyčištění Zákazník obdrží zakázkový (výdejní) lístek, na základě kterého mu budou oděvy po vyčištění vydány.
2.7.  Pokud jsou oděvy silně znečištěny, doba čištění se automaticky prodlužuje na dobu potřebnou k jejich vyčištění.
2.8.  Zákazník je povinen si oděv vyzvednout v co nejkratším termínu po provedení Služby.
2.9.  Nevyzvedne-li si Zákazník oděv do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měl být oděv vyčištěn, nebo do jednoho měsíce od vyro-

zumění o vyřízení reklamace, je povinen zaplatit Poskytovateli Služeb za uskladnění oděvů cenu ve výši 10,-Kč /1 kus/den.
2.10.  Zakázku si Zákazník musí převzít nejpozději do 6 měsíců ode dne zadání zakázky, jestliže tak neučiní, je Poskytovatel Služeb 

oprávněn tento oděv prodat na účet Zákazníka anebo darovat některé z charitativních společností. Z případného výtěžku z prodeje 
je Poskytovatel Služeb oprávněn odečíst cenu uskladnění a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

2.11.  V případě ztráty výdejního lístku je Zákazník povinen předložit občanský průkaz a vyplnit tzv. „prohlášení při ztrátě výdejního 
lístku“, na jehož základě mu bude oděv vyhledán za poplatek 30,-Kč, a to po uplynutí lhůty 14-ti dnů ode dne takového prohlášení.

3.  Práva a povinnosti Poskytovatele Služeb
3.1.  Poskytovatel Služeb se zavazuje provést Služby řádně a včas.
3.2.  Poskytovatel Služeb je odpovědný za ztrátu a škodu na oděvech v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a těmito 

Všeobecnými obchodními podmínkami.
3.3.  V případě ztráty, poškození, odcizení či znehodnocení oděvu bude při výplatě náhrady ze strany Poskytovatele služeb zohledněno 

jeho opotřebení a reálná cena v době výskytu této skutečnosti. Náhrada se poskytuje dle povahy v penězích, je-li to účelné opravou, 
uvedením do původního stavu, resp. zajištěním věci nové.

3.4.  Reklamaci je možné uplatnit v kterékoli provozovně Poskytovatele Služeb u pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace. Rekla-
mační řád je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.

3.5.  Z technických důvodů jsou 90 minut před uzavřením provozovny Poskytovatele Služeb oděvy přijímané až na následující den.
4.  Informace o zpracovávání osobních údajů
4.1.  Poskytovatel Služeb při poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Zákazníka a ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), 
vystupuje vůči Zákazníkovi jako správce osobních údajů.

4.2.  Účel zpracování:
  Poskytovatel Služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka 

k těmto účelům:
 a) Uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby; a 
 b) případné reklamační řízení po poskytnutí Služby („Účel zpracování“).
 Právním základem je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
4.3. Doba zpracování:
  Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování specifikovaného 

v čl. 4.2 Všeobecných obchodních podmínek, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí Služby, a dále pak po dobu, 
po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4.4.  Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, nicméně jejich neposkytnutí či následný 
nesouhlas s jejich zpracováním znamená překážku pro poskytnutí Služby. 

4.5. Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
 Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 
 a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 b) právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 c) právo požadovat po Poskytovateli Služeb opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 e) právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4.6. Kontaktní údaje správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníka:
  Kontaktovat Poskytovatele Služeb ohledně ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv Zákazníka, lze písemně prostřednictvím 

dopisu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v čl. 1.1 Všeobecných obchodních podmínek, na e-mailové adrese: info@5asec.cz 
a dále na tel.: 778 704 470 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
5.1.  Zákazník má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotře-

bitelského sporu.
5.2.  Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu.
5.3. Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na stránkách: www.coi.cz.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinností dne 25. května 2018.
6.2.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

 ÚPRAVY ODĚVŮ

Podrobný ceník k dispozici u pultu. Uvedené ceny jsou v Kč včetně 21% DPH.

látka
kůže  

a semiš
kožichy 

(vlasem navrch)

KAlhOtY, šORtKY, tePláKY

Zkrácení, prodloužení (podle pracnosti) 220–480 300–550 x
Zůžení, rozšíření nohavic 200–380 300–500 x
Zůžení, rozšíření v pase, snížení pasu 220–350 300–500 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/269(+Zip) 290/350/(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet 240–360(+Mat) 240–360(+Mat) x
Výměna gumy v pase, u nohavic 340–380 X x
Oprava jedné kapsy/výměna 85–180 85–250 x
Oprava děr, trhlin (podle pracnosti) 85–350 150–500 x

SuKnĚ, šAtY

Zkrácení, prodloužení 395 350–650 x
Zůžení, rozšíření v pase v bocích, snížení pasu 280–420 350–700 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/252(+Zip) 290/350(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet/vsazení 240–360(+Mat) 240 360(+Mat) x

KOšile, hAlenKY, tRičKA, miKinY

Zkrácení rukávů klasické, rozparek s manžetou 180/273/290 320/390/450 x

Zkrácení rukávů s napletou, se zipem,  
s podšívkou

220/290/340 360/550/650 x

Zkrácení délky (podle pracnosti) 220–450 450–650 x
Zůžení, rozšíření (podle pracnosti) 180–450 400–700 x
Výměna nápletu část/komplet 250–450(+Mat) 450 950(+Mat) x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/269(+Zip) 227/269(+Zip) x
Obrácení límce/komplet výměna bez materiálu 160/280 320/490 x

SAKO, bunDY, VeStY, KAbátY,  
KOžichY PánSKé/DámSKé

Zkrácení délky klasické, s rozparkem,  
s podšívkou

393/462/540 450/620/550 870/980/1 000

Zkrácení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem

310/420/480 470/550/670 460/580/620

Prodloužení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem (bez mat)

358/414/480 550/650/680 520/620/680

Předělávky na moderní střih na míru/zmenšení, 
zvětšení

Od 950 Od 1 600 Od 2 500

Oprava odření/olemování na rukávech 
/kapsy/přednice

290/290/490 380/520/800 570/790/1 290

Zůžení ramena bez podšívky, s podšívkou 500/750 680/780 1 460

Výměna podšívky bez kapes, s teplou vložkou, 
každá kapsa

1 080/1 350/165
1 270/ 

1 420/190
1 350

Výměna zipu bez podšívky(s podšívkou) 365/450(+Zip) 550/580(+Zip) 580(+Zip)

Standard AquaSecStandard AquaSec

Standard AquaSec

povlečení polštář malý 59 69
povlečení polštář velký 69 79
sada povlečení dětské   
(polštář+postel+prostěradlo)

159 189

sada povlečení (2 povlaky na polštáře 
+ povlečení na deku + prostěradlo) 169 199

 bYtOVé DeKORAce

koberec bavlněný, vlněný, syntetický 210/1 m2

koberec s dlouhým vlasem bavlněný, vlněný, 
syntetický

260/1 m2

potah na kanape, sedací soupravu 2–3 místné 499 560
potah na křeslo 129 150
potah na matrace slabý 339 390
potah na matrace silný 489 560
potah do kočárku 209 240
ubrus malý 109 129
ubrus velký 169 199
záclona malá do 3 m 109 130
záclona velká od 3–10 m 189 220
závěs malý do 3 m 139 160
závěs velký od 3–10 m 249 290
doplňky k závěsům velký kus 39 45
doplňky k závěsům malý kus 29 35

 ObAlOVé mAteRiálY

plastový obal na oděv 4
plastová taška na deky 6
potah na oděvy 5áSec 119
vratné zálohované ramínko 9

 SlužbY

antimol/antiroztoč malý kus 99
antimol/antiroztoč velký kus 149
apretace bez karty/s kartou 79 67
aviváž bez karty/s kartou 24 19
impregnace bez karty/s kartou 115 99
vakuové balení 49
zákaznická karta 249
superpuky 149 126
škrobení 30 25

batoh 189 215
bunda dětská, bunda lehká 199 228
bunda chemické čištění 269 310
bunda duté vlákno 269 310
bunda péřová 359 412
dětské oblečení 1 kus 199 229
fusak dětský, nánožník duté vlákno 309 355
halenka dámská 119 139
hračka plyšová malá 109
hračka plyšová velká do 60 cm 299
kabát dětský 199 229
kabát lehký, anorak, baloňák 249 286
kabát péřový 419 480
kabát zimní, dlouhý, tříčtvrteční 269 297
kalhoty, džíny 169 199
kalhoty lyžařské 309 350
kombinéza lyžařská 359 412
korzet 199 229
korzet svatební 249 290
Košile expres čištění (bez zákaznické karty) 89
košile složení 19
košile žehlení 79
kožíšek umělý 319 369
kravata 99
motýlek 35
plášť promoční 249 289
pléd malý 149 170
pléd velký 169 199
rondon, blůza lékařská 99 119
sako 219 250
spací pytel duté vlákno/péřový 339/499 377/512
sukně 169 199
sukně plisovaná 229
sukně svatební 579 650
sukně večerní 359 400
svetr, pulover, mikina 109 125
svetr s podšívkou 109 125
šátek, šála zimní 89 100
šaty dámské krátké, jednoduché 219 250
šaty dámské dlouhé 295 340
šaty svatební 699 800
šaty večerní 359 410
šortky 129 150
taška 5āsec praní drobností např. spodní prádlo 199
tričko, tričko bez rukávů 89
tričko polo (s límečkem) 89
tepláky 109
uniforma 2 kusy 299 350
vesta obleková 109 125
vesta péřová 359 410
vesta duté vlákno 219 250
zástěra 39
závoj svatební 229 260
smoking, žaket 359 410
žehlení sukně svatební/sukně křtiny 299

žehlení 1 kus 99
žehlení svatebních šatů 329
župan 169 190

 KŮže A KOžešinY

autopotah 470
bunda, plášť krátký, paleto, 615
bunda, plášť, paleto – kombinace s textilií 615
čepice, kapuce, límec 315
drobnosti do 30 cm 220
drobnosti nad 30 cm 315
dubeňák, plášť nebo kabát dlouhý 720
kalhoty, kalhoty – kombinace s textilem 615
koberec kožený, kožešinový 1 000
kombinéza motoristická 1 140
kombinéza motoristická vícebarevná 3 630
kožich – zrzavá liška, velur, nutrie, 
persian, bizam, králík

720

kožich – stříbrná liška, norek, činčila, rys,… 1 500
kravata, pásek, rukavice 315
nánožník 470
předložka (kožená, kožešinová do 1 m2) 315
předložka (kožená, kožešinová nad 1 m2) 630
sako, košile 615
sukně do 50cm 315
sukně nad 50 cm 615
šaty 615
šortky 470
vesta, vesta-kombinace s textilií 315
vesta kožešinová-beran apod. 470
vložka (do bund, kabátu, paleta, pláště) 315

V ceně čištění je i domaštění.

DOPlňKOVé SlUžby
impregnace kožichu 1 000
přebarvení – změna barvy 1 000
obarvení částečné – pouze některých míst 450

 lOžnÍ PRáDlO

deka jednolůžko duté vlákno, ovčí rouno 249 290
deka dvoulůžko duté vlákno 349 400
deka péřová jednolůžko 379 435
deka péřová dvoulůžko 479 550
deka vlněná, larisa jednolůžko 199 230
deka vlněná, larisa dvoulůžko 269 320
polštář malý, polštářek 89 105
polštář velký, duté vlákno 139 160
polštář péřový malý 230 270
polštář péřový velký 259 299
prostěradlo malé 69 79
prostěradlo velké 79 89
povlečení na deku jednolůžko 89 99
povlečení na deku dvoulůžko 99 119

AquaSecStandard

iDeAl čeSKá s.r.o., Holečkova 777/39, 150 00, Praha 5, vedená městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80080, IČO: 26211459, DIČ: CZ26211459 
Odpovědný zástupce: Ing. Markéta beaujardová, IČP: 100376290 

Vedoucí provozovny: Křístková Renata

cenÍK PlAtnÝ OD 1. 9. 2019 novoplaza

PROVOznÍ DObA
PO–ne: 9.00–21.00



1. Obecná ustanovení
1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností IDEAL ČESKÁ s.r.o., se 

sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26211459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 80080, jako poskytovatelem služeb („Poskytovatel Služeb“), a zákazníkem („Zákazník“) při poskytování 
služeb spočívajících zejména v:

 a) čištění oděvů;
 b) čištění kůží a kožešin;
 c) úpravy oděvů;
 d) čištění koberců (to vše dále jako „Služby“).
2. Práva a povinnosti Zákazníka
2.1.  Zákazník je povinen řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými v každé provozovně Poskytovatele Služeb. Objed-

náním Služby Zákazník stvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami řádně seznámil.
2.2.  Zákazník je povinen před poskytnutím Služeb odstranit veškeré věci umístěné v oděvech (v kapsách, v podšívce, apod.). V případě, 

že tak Zákazník neučiní, má se za to, že spolu s oděvy nebyly žádné takové věci převzaty a Poskytovatel Služeb nenese jakoukoliv 
odpovědnost za jejich ztrátu, poškození či zničení.

2.3.  Zákazník je povinen předložit oděvy opatřené štítky s informacemi týkajícími se způsobu čištění. Čištění bude poskytnuto v soula-
du s těmito informacemi.

2.4.  V případě, že takové informace nebudou na oděvech uvedené, Zákazník je pokaždé informován o možném riziku spojeným 
s provedením Služeb prostřednictvím dokumentu s názvem Podmínky poskytnutí služby, který Zákazník podepíše. Služby budou 
provedeny způsobem dohodnutým se Zákazníkem, který bude zaznamenán na příjmovém lístku.

2.5.  Platba za poskytnutí Služeb se provádí předem. Ceník Služeb je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.
2.6.  Při předání oděvů k vyčištění Zákazník obdrží zakázkový (výdejní) lístek, na základě kterého mu budou oděvy po vyčištění vydány.
2.7.  Pokud jsou oděvy silně znečištěny, doba čištění se automaticky prodlužuje na dobu potřebnou k jejich vyčištění.
2.8.  Zákazník je povinen si oděv vyzvednout v co nejkratším termínu po provedení Služby.
2.9.  Nevyzvedne-li si Zákazník oděv do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měl být oděv vyčištěn, nebo do jednoho měsíce od vyro-

zumění o vyřízení reklamace, je povinen zaplatit Poskytovateli Služeb za uskladnění oděvů cenu ve výši 10,-Kč /1 kus/den.
2.10.  Zakázku si Zákazník musí převzít nejpozději do 6 měsíců ode dne zadání zakázky, jestliže tak neučiní, je Poskytovatel Služeb 

oprávněn tento oděv prodat na účet Zákazníka anebo darovat některé z charitativních společností. Z případného výtěžku z prodeje 
je Poskytovatel Služeb oprávněn odečíst cenu uskladnění a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

2.11.  V případě ztráty výdejního lístku je Zákazník povinen předložit občanský průkaz a vyplnit tzv. „prohlášení při ztrátě výdejního 
lístku“, na jehož základě mu bude oděv vyhledán za poplatek 30,-Kč, a to po uplynutí lhůty 14-ti dnů ode dne takového prohlášení.

3.  Práva a povinnosti Poskytovatele Služeb
3.1.  Poskytovatel Služeb se zavazuje provést Služby řádně a včas.
3.2.  Poskytovatel Služeb je odpovědný za ztrátu a škodu na oděvech v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a těmito 

Všeobecnými obchodními podmínkami.
3.3.  V případě ztráty, poškození, odcizení či znehodnocení oděvu bude při výplatě náhrady ze strany Poskytovatele služeb zohledněno 

jeho opotřebení a reálná cena v době výskytu této skutečnosti. Náhrada se poskytuje dle povahy v penězích, je-li to účelné opravou, 
uvedením do původního stavu, resp. zajištěním věci nové.

3.4.  Reklamaci je možné uplatnit v kterékoli provozovně Poskytovatele Služeb u pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace. Rekla-
mační řád je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.

3.5.  Z technických důvodů jsou 90 minut před uzavřením provozovny Poskytovatele Služeb oděvy přijímané až na následující den.
4.  Informace o zpracovávání osobních údajů
4.1.  Poskytovatel Služeb při poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Zákazníka a ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), 
vystupuje vůči Zákazníkovi jako správce osobních údajů.

4.2.  Účel zpracování:
  Poskytovatel Služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka 

k těmto účelům:
 a) Uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby; a 
 b) případné reklamační řízení po poskytnutí Služby („Účel zpracování“).
 Právním základem je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
4.3. Doba zpracování:
  Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování specifikovaného 

v čl. 4.2 Všeobecných obchodních podmínek, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí Služby, a dále pak po dobu, 
po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4.4.  Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, nicméně jejich neposkytnutí či následný 
nesouhlas s jejich zpracováním znamená překážku pro poskytnutí Služby. 

4.5. Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
 Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 
 a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 b) právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 c) právo požadovat po Poskytovateli Služeb opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 e) právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4.6. Kontaktní údaje správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníka:
  Kontaktovat Poskytovatele Služeb ohledně ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv Zákazníka, lze písemně prostřednictvím 

dopisu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v čl. 1.1 Všeobecných obchodních podmínek, na e-mailové adrese: info@5asec.cz 
a dále na tel.: 778 704 470 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
5.1.  Zákazník má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotře-

bitelského sporu.
5.2.  Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu.
5.3. Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na stránkách: www.coi.cz.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinností dne 25. května 2018.
6.2.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

 ÚPRAVY ODĚVŮ

Podrobný ceník k dispozici u pultu. Uvedené ceny jsou v Kč včetně 21% DPH.

látka
kůže  

a semiš
kožichy 

(vlasem navrch)

KAlhOtY, šORtKY, tePláKY

Zkrácení, prodloužení (podle pracnosti) 220–480 300–550 x
Zůžení, rozšíření nohavic 200–380 300–500 x
Zůžení, rozšíření v pase, snížení pasu 220–350 300–500 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/269(+Zip) 290/350/(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet 240–360(+Mat) 240–360(+Mat) x
Výměna gumy v pase, u nohavic 340–380 X x
Oprava jedné kapsy/výměna 85–180 85–250 x
Oprava děr, trhlin (podle pracnosti) 85–350 150–500 x

SuKnĚ, šAtY

Zkrácení, prodloužení 395 350–650 x
Zůžení, rozšíření v pase v bocích, snížení pasu 280–420 350–700 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/252(+Zip) 290/350(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet/vsazení 240–360(+Mat) 240 360(+Mat) x

KOšile, hAlenKY, tRičKA, miKinY

Zkrácení rukávů klasické, rozparek s manžetou 180/273/290 320/390/450 x

Zkrácení rukávů s napletou, se zipem,  
s podšívkou

220/290/340 360/550/650 x

Zkrácení délky (podle pracnosti) 220–450 450–650 x
Zůžení, rozšíření (podle pracnosti) 180–450 400–700 x
Výměna nápletu část/komplet 250–450(+Mat) 450 950(+Mat) x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/269(+Zip) 227/269(+Zip) x
Obrácení límce/komplet výměna bez materiálu 160/280 320/490 x

SAKO, bunDY, VeStY, KAbátY,  
KOžichY PánSKé/DámSKé

Zkrácení délky klasické, s rozparkem,  
s podšívkou

393/462/540 450/620/550 870/980/1 000

Zkrácení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem

310/420/480 470/550/670 460/580/620

Prodloužení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem (bez mat)

358/414/480 550/650/680 520/620/680

Předělávky na moderní střih na míru/zmenšení, 
zvětšení

Od 950 Od 1 600 Od 2 500

Oprava odření/olemování na rukávech 
/kapsy/přednice

290/290/490 380/520/800 570/790/1 290

Zůžení ramena bez podšívky, s podšívkou 500/750 680/780 1 460

Výměna podšívky bez kapes, s teplou vložkou, 
každá kapsa

1 080/1 350/165
1 270/ 

1 420/190
1 350

Výměna zipu bez podšívky(s podšívkou) 365/450(+Zip) 550/580(+Zip) 580(+Zip)

Standard AquaSecStandard AquaSec

Standard AquaSec

povlečení polštář malý 59 69
povlečení polštář velký 69 79
sada povlečení dětské   
(polštář+postel+prostěradlo)

159 189

sada povlečení (2 povlaky na polštáře 
+ povlečení na deku + prostěradlo) 169 199

 bYtOVé DeKORAce

koberec bavlněný, vlněný, syntetický 210/1 m2

koberec s dlouhým vlasem bavlněný, vlněný, 
syntetický

260/1 m2

potah na kanape, sedací soupravu 2–3 místné 499 560
potah na křeslo 129 150
potah na matrace slabý 339 390
potah na matrace silný 489 560
potah do kočárku 209 240
ubrus malý 109 129
ubrus velký 169 199
záclona malá do 3 m 109 130
záclona velká od 3–10 m 189 220
závěs malý do 3 m 139 160
závěs velký od 3–10 m 249 290
doplňky k závěsům velký kus 39 45
doplňky k závěsům malý kus 29 35

 ObAlOVé mAteRiálY

plastový obal na oděv 4
plastová taška na deky 6
potah na oděvy 5áSec 119
vratné zálohované ramínko 9

 SlužbY

antimol/antiroztoč malý kus 99
antimol/antiroztoč velký kus 149
apretace bez karty/s kartou 79 67
aviváž bez karty/s kartou 24 19
impregnace bez karty/s kartou 115 99
vakuové balení 49
zákaznická karta 249
superpuky 149 126
škrobení 30 25

batoh 189 215
bunda dětská, bunda lehká 199 228
bunda chemické čištění 269 310
bunda duté vlákno 269 310
bunda péřová 359 412
dětské oblečení 1 kus 199 229
fusak dětský, nánožník duté vlákno 309 355
halenka dámská 119 139
hračka plyšová malá 109
hračka plyšová velká do 60 cm 299
kabát dětský 199 229
kabát lehký, anorak, baloňák 249 286
kabát péřový 419 480
kabát zimní, dlouhý, tříčtvrteční 269 297
kalhoty, džíny 169 199
kalhoty lyžařské 309 350
kombinéza lyžařská 359 412
korzet 199 229
korzet svatební 249 290
Košile expres čištění (bez zákaznické karty) 89
košile složení 19
košile žehlení 79
kožíšek umělý 319 369
kravata 99
motýlek 35
plášť promoční 249 289
pléd malý 149 170
pléd velký 169 199
rondon, blůza lékařská 99 119
sako 219 250
spací pytel duté vlákno/péřový 339/499 377/512
sukně 169 199
sukně plisovaná 229
sukně svatební 579 650
sukně večerní 359 400
svetr, pulover, mikina 109 125
svetr s podšívkou 109 125
šátek, šála zimní 89 100
šaty dámské krátké, jednoduché 219 250
šaty dámské dlouhé 295 340
šaty svatební 699 800
šaty večerní 359 410
šortky 129 150
taška 5āsec praní drobností např. spodní prádlo 199
tričko, tričko bez rukávů 89
tričko polo (s límečkem) 89
tepláky 109
uniforma 2 kusy 299 350
vesta obleková 109 125
vesta péřová 359 410
vesta duté vlákno 219 250
zástěra 39
závoj svatební 229 260
smoking, žaket 359 410
žehlení sukně svatební/sukně křtiny 299

žehlení 1 kus 99
žehlení svatebních šatů 329
župan 169 190

 KŮže A KOžešinY

autopotah 470
bunda, plášť krátký, paleto, 615
bunda, plášť, paleto – kombinace s textilií 615
čepice, kapuce, límec 315
drobnosti do 30 cm 220
drobnosti nad 30 cm 315
dubeňák, plášť nebo kabát dlouhý 720
kalhoty, kalhoty – kombinace s textilem 615
koberec kožený, kožešinový 1 000
kombinéza motoristická 1 140
kombinéza motoristická vícebarevná 3 630
kožich – zrzavá liška, velur, nutrie, 
persian, bizam, králík

720

kožich – stříbrná liška, norek, činčila, rys,… 1 500
kravata, pásek, rukavice 315
nánožník 470
předložka (kožená, kožešinová do 1 m2) 315
předložka (kožená, kožešinová nad 1 m2) 630
sako, košile 615
sukně do 50cm 315
sukně nad 50 cm 615
šaty 615
šortky 470
vesta, vesta-kombinace s textilií 315
vesta kožešinová-beran apod. 470
vložka (do bund, kabátu, paleta, pláště) 315

V ceně čištění je i domaštění.

DOPlňKOVé SlUžby
impregnace kožichu 1 000
přebarvení – změna barvy 1 000
obarvení částečné – pouze některých míst 450

 lOžnÍ PRáDlO

deka jednolůžko duté vlákno, ovčí rouno 249 290
deka dvoulůžko duté vlákno 349 400
deka péřová jednolůžko 379 435
deka péřová dvoulůžko 479 550
deka vlněná, larisa jednolůžko 199 230
deka vlněná, larisa dvoulůžko 269 320
polštář malý, polštářek 89 105
polštář velký, duté vlákno 139 160
polštář péřový malý 230 270
polštář péřový velký 259 299
prostěradlo malé 69 79
prostěradlo velké 79 89
povlečení na deku jednolůžko 89 99
povlečení na deku dvoulůžko 99 119

AquaSecStandard

iDeAl čeSKá s.r.o., Holečkova 777/39, 150 00, Praha 5, vedená městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80080, IČO: 26211459, DIČ: CZ26211459 
Odpovědný zástupce: Ing. Markéta beaujardová, IČP: 100376290 

Vedoucí provozovny: barbora Smrčková

PROVOznÍ DObA
PO–ne: 9.00–21.00

cenÍK PlAtnÝ OD 1. 9. 2019 Globus čakovice



1. Obecná ustanovení
1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností IDEAL ČESKÁ s.r.o., se 

sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26211459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 80080, jako poskytovatelem služeb („Poskytovatel Služeb“), a zákazníkem („Zákazník“) při poskytování 
služeb spočívajících zejména v:

 a) čištění oděvů;
 b) čištění kůží a kožešin;
 c) úpravy oděvů;
 d) čištění koberců (to vše dále jako „Služby“).
2. Práva a povinnosti Zákazníka
2.1.  Zákazník je povinen řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými v každé provozovně Poskytovatele Služeb. Objed-

náním Služby Zákazník stvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami řádně seznámil.
2.2.  Zákazník je povinen před poskytnutím Služeb odstranit veškeré věci umístěné v oděvech (v kapsách, v podšívce, apod.). V případě, 

že tak Zákazník neučiní, má se za to, že spolu s oděvy nebyly žádné takové věci převzaty a Poskytovatel Služeb nenese jakoukoliv 
odpovědnost za jejich ztrátu, poškození či zničení.

2.3.  Zákazník je povinen předložit oděvy opatřené štítky s informacemi týkajícími se způsobu čištění. Čištění bude poskytnuto v soula-
du s těmito informacemi.

2.4.  V případě, že takové informace nebudou na oděvech uvedené, Zákazník je pokaždé informován o možném riziku spojeným 
s provedením Služeb prostřednictvím dokumentu s názvem Podmínky poskytnutí služby, který Zákazník podepíše. Služby budou 
provedeny způsobem dohodnutým se Zákazníkem, který bude zaznamenán na příjmovém lístku.

2.5.  Platba za poskytnutí Služeb se provádí předem. Ceník Služeb je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.
2.6.  Při předání oděvů k vyčištění Zákazník obdrží zakázkový (výdejní) lístek, na základě kterého mu budou oděvy po vyčištění vydány.
2.7.  Pokud jsou oděvy silně znečištěny, doba čištění se automaticky prodlužuje na dobu potřebnou k jejich vyčištění.
2.8.  Zákazník je povinen si oděv vyzvednout v co nejkratším termínu po provedení Služby.
2.9.  Nevyzvedne-li si Zákazník oděv do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měl být oděv vyčištěn, nebo do jednoho měsíce od vyro-

zumění o vyřízení reklamace, je povinen zaplatit Poskytovateli Služeb za uskladnění oděvů cenu ve výši 10,-Kč /1 kus/den.
2.10.  Zakázku si Zákazník musí převzít nejpozději do 6 měsíců ode dne zadání zakázky, jestliže tak neučiní, je Poskytovatel Služeb 

oprávněn tento oděv prodat na účet Zákazníka anebo darovat některé z charitativních společností. Z případného výtěžku z prodeje 
je Poskytovatel Služeb oprávněn odečíst cenu uskladnění a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

2.11.  V případě ztráty výdejního lístku je Zákazník povinen předložit občanský průkaz a vyplnit tzv. „prohlášení při ztrátě výdejního 
lístku“, na jehož základě mu bude oděv vyhledán za poplatek 30,-Kč, a to po uplynutí lhůty 14-ti dnů ode dne takového prohlášení.

3.  Práva a povinnosti Poskytovatele Služeb
3.1.  Poskytovatel Služeb se zavazuje provést Služby řádně a včas.
3.2.  Poskytovatel Služeb je odpovědný za ztrátu a škodu na oděvech v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a těmito 

Všeobecnými obchodními podmínkami.
3.3.  V případě ztráty, poškození, odcizení či znehodnocení oděvu bude při výplatě náhrady ze strany Poskytovatele služeb zohledněno 

jeho opotřebení a reálná cena v době výskytu této skutečnosti. Náhrada se poskytuje dle povahy v penězích, je-li to účelné opravou, 
uvedením do původního stavu, resp. zajištěním věci nové.

3.4.  Reklamaci je možné uplatnit v kterékoli provozovně Poskytovatele Služeb u pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace. Rekla-
mační řád je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.

3.5.  Z technických důvodů jsou 90 minut před uzavřením provozovny Poskytovatele Služeb oděvy přijímané až na následující den.
4.  Informace o zpracovávání osobních údajů
4.1.  Poskytovatel Služeb při poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Zákazníka a ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), 
vystupuje vůči Zákazníkovi jako správce osobních údajů.

4.2.  Účel zpracování:
  Poskytovatel Služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka 

k těmto účelům:
 a) Uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby; a 
 b) případné reklamační řízení po poskytnutí Služby („Účel zpracování“).
 Právním základem je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
4.3. Doba zpracování:
  Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování specifikovaného 

v čl. 4.2 Všeobecných obchodních podmínek, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí Služby, a dále pak po dobu, 
po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4.4.  Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, nicméně jejich neposkytnutí či následný 
nesouhlas s jejich zpracováním znamená překážku pro poskytnutí Služby. 

4.5. Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
 Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 
 a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 b) právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 c) právo požadovat po Poskytovateli Služeb opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 e) právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4.6. Kontaktní údaje správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníka:
  Kontaktovat Poskytovatele Služeb ohledně ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv Zákazníka, lze písemně prostřednictvím 

dopisu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v čl. 1.1 Všeobecných obchodních podmínek, na e-mailové adrese: info@5asec.cz 
a dále na tel.: 778 704 470 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
5.1.  Zákazník má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotře-

bitelského sporu.
5.2.  Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu.
5.3. Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na stránkách: www.coi.cz.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinností dne 25. května 2018.
6.2.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

 ÚPRAVY ODĚVŮ

Podrobný ceník k dispozici u pultu. Uvedené ceny jsou v Kč včetně 21% DPH.

látka
kůže  

a semiš
kožichy 

(vlasem navrch)

KAlhOtY, šORtKY, tePláKY

Zkrácení, prodloužení (podle pracnosti) 220–480 300–550 x
Zůžení, rozšíření nohavic 200–380 300–500 x
Zůžení, rozšíření v pase, snížení pasu 220–350 300–500 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/269(+Zip) 290/350/(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet 240–360(+Mat) 240–360(+Mat) x
Výměna gumy v pase, u nohavic 340–380 X x
Oprava jedné kapsy/výměna 85–180 85–250 x
Oprava děr, trhlin (podle pracnosti) 85–350 150–500 x

SuKnĚ, šAtY

Zkrácení, prodloužení 395 350–650 x
Zůžení, rozšíření v pase v bocích, snížení pasu 280–420 350–700 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/252(+Zip) 290/350(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet/vsazení 240–360(+Mat) 240 360(+Mat) x

KOšile, hAlenKY, tRičKA, miKinY

Zkrácení rukávů klasické, rozparek s manžetou 180/273/290 320/390/450 x

Zkrácení rukávů s napletou, se zipem,  
s podšívkou

220/290/340 360/550/650 x

Zkrácení délky (podle pracnosti) 220–450 450–650 x
Zůžení, rozšíření (podle pracnosti) 180–450 400–700 x
Výměna nápletu část/komplet 250–450(+Mat) 450 950(+Mat) x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/269(+Zip) 227/269(+Zip) x
Obrácení límce/komplet výměna bez materiálu 160/280 320/490 x

SAKO, bunDY, VeStY, KAbátY,  
KOžichY PánSKé/DámSKé

Zkrácení délky klasické, s rozparkem,  
s podšívkou

393/462/540 450/620/550 870/980/1 000

Zkrácení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem

310/420/480 470/550/670 460/580/620

Prodloužení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem (bez mat)

358/414/480 550/650/680 520/620/680

Předělávky na moderní střih na míru/zmenšení, 
zvětšení

Od 950 Od 1 600 Od 2 500

Oprava odření/olemování na rukávech 
/kapsy/přednice

290/290/490 380/520/800 570/790/1 290

Zůžení ramena bez podšívky, s podšívkou 500/750 680/780 1 460

Výměna podšívky bez kapes, s teplou vložkou, 
každá kapsa

1 080/1 350/165
1 270/ 

1 420/190
1 350

Výměna zipu bez podšívky(s podšívkou) 365/450(+Zip) 550/580(+Zip) 580(+Zip)

Standard AquaSecStandard AquaSec

Standard AquaSec

povlečení polštář malý 59 69
povlečení polštář velký 69 79
sada povlečení dětské   
(polštář+postel+prostěradlo)

159 189

sada povlečení (2 povlaky na polštáře 
+ povlečení na deku + prostěradlo) 169 199

 bYtOVé DeKORAce

koberec bavlněný, vlněný, syntetický 210/1 m2

koberec s dlouhým vlasem bavlněný, vlněný, 
syntetický

260/1 m2

potah na kanape, sedací soupravu 2–3 místné 499 560
potah na křeslo 129 150
potah na matrace slabý 339 390
potah na matrace silný 489 560
potah do kočárku 209 240
ubrus malý 109 129
ubrus velký 169 199
záclona malá do 3 m 109 130
záclona velká od 3–10 m 189 220
závěs malý do 3 m 139 160
závěs velký od 3–10 m 249 290
doplňky k závěsům velký kus 39 45
doplňky k závěsům malý kus 29 35

 ObAlOVé mAteRiálY

plastový obal na oděv 4
plastová taška na deky 6
potah na oděvy 5áSec 119
vratné zálohované ramínko 9

 SlužbY

antimol/antiroztoč malý kus 99
antimol/antiroztoč velký kus 149
apretace bez karty/s kartou 79 67
aviváž bez karty/s kartou 24 19
impregnace bez karty/s kartou 115 99
vakuové balení 49
zákaznická karta 249
superpuky 149 126
škrobení 30 25

batoh 189 215
bunda dětská, bunda lehká 199 228
bunda chemické čištění 269 310
bunda duté vlákno 269 310
bunda péřová 359 412
dětské oblečení 1 kus 199 229
fusak dětský, nánožník duté vlákno 309 355
halenka dámská 119 139
hračka plyšová malá 109
hračka plyšová velká do 60 cm 299
kabát dětský 199 229
kabát lehký, anorak, baloňák 249 286
kabát péřový 419 480
kabát zimní, dlouhý, tříčtvrteční 269 297
kalhoty, džíny 169 199
kalhoty lyžařské 309 350
kombinéza lyžařská 359 412
korzet 199 229
korzet svatební 249 290
Košile expres čištění (bez zákaznické karty) 89
košile složení 19
košile žehlení 79
kožíšek umělý 319 369
kravata 99
motýlek 35
plášť promoční 249 289
pléd malý 149 170
pléd velký 169 199
rondon, blůza lékařská 99 119
sako 219 250
spací pytel duté vlákno/péřový 339/499 377/512
sukně 169 199
sukně plisovaná 229
sukně svatební 579 650
sukně večerní 359 400
svetr, pulover, mikina 109 125
svetr s podšívkou 109 125
šátek, šála zimní 89 100
šaty dámské krátké, jednoduché 219 250
šaty dámské dlouhé 295 340
šaty svatební 699 800
šaty večerní 359 410
šortky 129 150
taška 5āsec praní drobností např. spodní prádlo 199
tričko, tričko bez rukávů 89
tričko polo (s límečkem) 89
tepláky 109
uniforma 2 kusy 299 350
vesta obleková 109 125
vesta péřová 359 410
vesta duté vlákno 219 250
zástěra 39
závoj svatební 229 260
smoking, žaket 359 410
žehlení sukně svatební/sukně křtiny 299

žehlení 1 kus 99
žehlení svatebních šatů 329
župan 169 190

 KŮže A KOžešinY

autopotah 470
bunda, plášť krátký, paleto, 615
bunda, plášť, paleto – kombinace s textilií 615
čepice, kapuce, límec 315
drobnosti do 30 cm 220
drobnosti nad 30 cm 315
dubeňák, plášť nebo kabát dlouhý 720
kalhoty, kalhoty – kombinace s textilem 615
koberec kožený, kožešinový 1 000
kombinéza motoristická 1 140
kombinéza motoristická vícebarevná 3 630
kožich – zrzavá liška, velur, nutrie, 
persian, bizam, králík

720

kožich – stříbrná liška, norek, činčila, rys,… 1 500
kravata, pásek, rukavice 315
nánožník 470
předložka (kožená, kožešinová do 1 m2) 315
předložka (kožená, kožešinová nad 1 m2) 630
sako, košile 615
sukně do 50cm 315
sukně nad 50 cm 615
šaty 615
šortky 470
vesta, vesta-kombinace s textilií 315
vesta kožešinová-beran apod. 470
vložka (do bund, kabátu, paleta, pláště) 315

V ceně čištění je i domaštění.

DOPlňKOVé SlUžby
impregnace kožichu 1 000
přebarvení – změna barvy 1 000
obarvení částečné – pouze některých míst 450

 lOžnÍ PRáDlO

deka jednolůžko duté vlákno, ovčí rouno 249 290
deka dvoulůžko duté vlákno 349 400
deka péřová jednolůžko 379 435
deka péřová dvoulůžko 479 550
deka vlněná, larisa jednolůžko 199 230
deka vlněná, larisa dvoulůžko 269 320
polštář malý, polštářek 89 105
polštář velký, duté vlákno 139 160
polštář péřový malý 230 270
polštář péřový velký 259 299
prostěradlo malé 69 79
prostěradlo velké 79 89
povlečení na deku jednolůžko 89 99
povlečení na deku dvoulůžko 99 119

AquaSecStandard

iDeAl čeSKá s.r.o., Holečkova 777/39, 150 00, Praha 5, vedená městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80080, IČO: 26211459, DIČ: CZ26211459 
Odpovědný zástupce: Ing. Markéta beaujardová, IČP: 100376290 

Vedoucí provozovny: barbora Smrčková

cenÍK PlAtnÝ OD 1. 9. 2019 Krakov

PROVOznÍ DObA
PO–ne: 9.00–21.00



1. Obecná ustanovení
1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností IDEAL ČESKÁ s.r.o., se 

sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26211459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 80080, jako poskytovatelem služeb („Poskytovatel Služeb“), a zákazníkem („Zákazník“) při poskytování 
služeb spočívajících zejména v:

 a) čištění oděvů;
 b) čištění kůží a kožešin;
 c) úpravy oděvů;
 d) čištění koberců (to vše dále jako „Služby“).
2. Práva a povinnosti Zákazníka
2.1.  Zákazník je povinen řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými v každé provozovně Poskytovatele Služeb. Objed-

náním Služby Zákazník stvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami řádně seznámil.
2.2.  Zákazník je povinen před poskytnutím Služeb odstranit veškeré věci umístěné v oděvech (v kapsách, v podšívce, apod.). V případě, 

že tak Zákazník neučiní, má se za to, že spolu s oděvy nebyly žádné takové věci převzaty a Poskytovatel Služeb nenese jakoukoliv 
odpovědnost za jejich ztrátu, poškození či zničení.

2.3.  Zákazník je povinen předložit oděvy opatřené štítky s informacemi týkajícími se způsobu čištění. Čištění bude poskytnuto v soula-
du s těmito informacemi.

2.4.  V případě, že takové informace nebudou na oděvech uvedené, Zákazník je pokaždé informován o možném riziku spojeným 
s provedením Služeb prostřednictvím dokumentu s názvem Podmínky poskytnutí služby, který Zákazník podepíše. Služby budou 
provedeny způsobem dohodnutým se Zákazníkem, který bude zaznamenán na příjmovém lístku.

2.5.  Platba za poskytnutí Služeb se provádí předem. Ceník Služeb je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.
2.6.  Při předání oděvů k vyčištění Zákazník obdrží zakázkový (výdejní) lístek, na základě kterého mu budou oděvy po vyčištění vydány.
2.7.  Pokud jsou oděvy silně znečištěny, doba čištění se automaticky prodlužuje na dobu potřebnou k jejich vyčištění.
2.8.  Zákazník je povinen si oděv vyzvednout v co nejkratším termínu po provedení Služby.
2.9.  Nevyzvedne-li si Zákazník oděv do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měl být oděv vyčištěn, nebo do jednoho měsíce od vyro-

zumění o vyřízení reklamace, je povinen zaplatit Poskytovateli Služeb za uskladnění oděvů cenu ve výši 10,-Kč /1 kus/den.
2.10.  Zakázku si Zákazník musí převzít nejpozději do 6 měsíců ode dne zadání zakázky, jestliže tak neučiní, je Poskytovatel Služeb 

oprávněn tento oděv prodat na účet Zákazníka anebo darovat některé z charitativních společností. Z případného výtěžku z prodeje 
je Poskytovatel Služeb oprávněn odečíst cenu uskladnění a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

2.11.  V případě ztráty výdejního lístku je Zákazník povinen předložit občanský průkaz a vyplnit tzv. „prohlášení při ztrátě výdejního 
lístku“, na jehož základě mu bude oděv vyhledán za poplatek 30,-Kč, a to po uplynutí lhůty 14-ti dnů ode dne takového prohlášení.

3.  Práva a povinnosti Poskytovatele Služeb
3.1.  Poskytovatel Služeb se zavazuje provést Služby řádně a včas.
3.2.  Poskytovatel Služeb je odpovědný za ztrátu a škodu na oděvech v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a těmito 

Všeobecnými obchodními podmínkami.
3.3.  V případě ztráty, poškození, odcizení či znehodnocení oděvu bude při výplatě náhrady ze strany Poskytovatele služeb zohledněno 

jeho opotřebení a reálná cena v době výskytu této skutečnosti. Náhrada se poskytuje dle povahy v penězích, je-li to účelné opravou, 
uvedením do původního stavu, resp. zajištěním věci nové.

3.4.  Reklamaci je možné uplatnit v kterékoli provozovně Poskytovatele Služeb u pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace. Rekla-
mační řád je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.

3.5.  Z technických důvodů jsou 90 minut před uzavřením provozovny Poskytovatele Služeb oděvy přijímané až na následující den.
4.  Informace o zpracovávání osobních údajů
4.1.  Poskytovatel Služeb při poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Zákazníka a ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), 
vystupuje vůči Zákazníkovi jako správce osobních údajů.

4.2.  Účel zpracování:
  Poskytovatel Služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka 

k těmto účelům:
 a) Uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby; a 
 b) případné reklamační řízení po poskytnutí Služby („Účel zpracování“).
 Právním základem je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
4.3. Doba zpracování:
  Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování specifikovaného 

v čl. 4.2 Všeobecných obchodních podmínek, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí Služby, a dále pak po dobu, 
po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4.4.  Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, nicméně jejich neposkytnutí či následný 
nesouhlas s jejich zpracováním znamená překážku pro poskytnutí Služby. 

4.5. Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
 Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 
 a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 b) právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 c) právo požadovat po Poskytovateli Služeb opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 e) právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4.6. Kontaktní údaje správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníka:
  Kontaktovat Poskytovatele Služeb ohledně ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv Zákazníka, lze písemně prostřednictvím 

dopisu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v čl. 1.1 Všeobecných obchodních podmínek, na e-mailové adrese: info@5asec.cz 
a dále na tel.: 778 704 470 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
5.1.  Zákazník má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotře-

bitelského sporu.
5.2.  Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu.
5.3. Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na stránkách: www.coi.cz.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinností dne 25. května 2018.
6.2.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

 ÚPRAVY ODĚVŮ

Podrobný ceník k dispozici u pultu. Uvedené ceny jsou v Kč včetně 21% DPH.

látka
kůže  

a semiš
kožichy 

(vlasem navrch)

KAlhOtY, šORtKY, tePláKY

Zkrácení, prodloužení (podle pracnosti) 220–480 300–550 x
Zůžení, rozšíření nohavic 200–380 300–500 x
Zůžení, rozšíření v pase, snížení pasu 220–350 300–500 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/269(+Zip) 290/350/(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet 240–360(+Mat) 240–360(+Mat) x
Výměna gumy v pase, u nohavic 340–380 X x
Oprava jedné kapsy/výměna 85–180 85–250 x
Oprava děr, trhlin (podle pracnosti) 85–350 150–500 x

SuKnĚ, šAtY

Zkrácení, prodloužení 395 350–650 x
Zůžení, rozšíření v pase v bocích, snížení pasu 280–420 350–700 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/252(+Zip) 290/350(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet/vsazení 240–360(+Mat) 240 360(+Mat) x

KOšile, hAlenKY, tRičKA, miKinY

Zkrácení rukávů klasické, rozparek s manžetou 180/273/290 320/390/450 x

Zkrácení rukávů s napletou, se zipem,  
s podšívkou

220/290/340 360/550/650 x

Zkrácení délky (podle pracnosti) 220–450 450–650 x
Zůžení, rozšíření (podle pracnosti) 180–450 400–700 x
Výměna nápletu část/komplet 250–450(+Mat) 450 950(+Mat) x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/269(+Zip) 227/269(+Zip) x
Obrácení límce/komplet výměna bez materiálu 160/280 320/490 x

SAKO, bunDY, VeStY, KAbátY,  
KOžichY PánSKé/DámSKé

Zkrácení délky klasické, s rozparkem,  
s podšívkou

393/462/540 450/620/550 870/980/1 000

Zkrácení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem

310/420/480 470/550/670 460/580/620

Prodloužení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem (bez mat)

358/414/480 550/650/680 520/620/680

Předělávky na moderní střih na míru/zmenšení, 
zvětšení

Od 950 Od 1 600 Od 2 500

Oprava odření/olemování na rukávech 
/kapsy/přednice

290/290/490 380/520/800 570/790/1 290

Zůžení ramena bez podšívky, s podšívkou 500/750 680/780 1 460

Výměna podšívky bez kapes, s teplou vložkou, 
každá kapsa

1 080/1 350/165
1 270/ 

1 420/190
1 350

Výměna zipu bez podšívky(s podšívkou) 365/450(+Zip) 550/580(+Zip) 580(+Zip)

Standard AquaSecStandard AquaSec

Standard AquaSec

povlečení polštář malý 59 69
povlečení polštář velký 69 79
sada povlečení dětské   
(polštář+postel+prostěradlo)

159 189

sada povlečení (2 povlaky na polštáře 
+ povlečení na deku + prostěradlo) 169 199

 bYtOVé DeKORAce

koberec bavlněný, vlněný, syntetický 210/1 m2

koberec s dlouhým vlasem bavlněný, vlněný, 
syntetický

260/1 m2

potah na kanape, sedací soupravu 2–3 místné 499 560
potah na křeslo 129 150
potah na matrace slabý 339 390
potah na matrace silný 489 560
potah do kočárku 209 240
ubrus malý 109 129
ubrus velký 169 199
záclona malá do 3 m 109 130
záclona velká od 3–10 m 189 220
závěs malý do 3 m 139 160
závěs velký od 3–10 m 249 290
doplňky k závěsům velký kus 39 45
doplňky k závěsům malý kus 29 35

 ObAlOVé mAteRiálY

plastový obal na oděv 4
plastová taška na deky 6
potah na oděvy 5áSec 119
vratné zálohované ramínko 9

 SlužbY

antimol/antiroztoč malý kus 99
antimol/antiroztoč velký kus 149
apretace bez karty/s kartou 79 67
aviváž bez karty/s kartou 24 19
impregnace bez karty/s kartou 115 99
vakuové balení 49
zákaznická karta 249
superpuky 149 126
škrobení 30 25

batoh 189 215
bunda dětská, bunda lehká 199 228
bunda chemické čištění 269 310
bunda duté vlákno 269 310
bunda péřová 359 412
dětské oblečení 1 kus 199 229
fusak dětský, nánožník duté vlákno 309 355
halenka dámská 119 139
hračka plyšová malá 109
hračka plyšová velká do 60 cm 299
kabát dětský 199 229
kabát lehký, anorak, baloňák 249 286
kabát péřový 419 480
kabát zimní, dlouhý, tříčtvrteční 269 297
kalhoty, džíny 169 199
kalhoty lyžařské 309 350
kombinéza lyžařská 359 412
korzet 199 229
korzet svatební 249 290
Košile expres čištění (bez zákaznické karty) 89
košile složení 19
košile žehlení 79
kožíšek umělý 319 369
kravata 99
motýlek 35
plášť promoční 249 289
pléd malý 149 170
pléd velký 169 199
rondon, blůza lékařská 99 119
sako 219 250
spací pytel duté vlákno/péřový 339/499 377/512
sukně 169 199
sukně plisovaná 229
sukně svatební 579 650
sukně večerní 359 400
svetr, pulover, mikina 109 125
svetr s podšívkou 109 125
šátek, šála zimní 89 100
šaty dámské krátké, jednoduché 219 250
šaty dámské dlouhé 295 340
šaty svatební 699 800
šaty večerní 359 410
šortky 129 150
taška 5āsec praní drobností např. spodní prádlo 199
tričko, tričko bez rukávů 89
tričko polo (s límečkem) 89
tepláky 109
uniforma 2 kusy 299 350
vesta obleková 109 125
vesta péřová 359 410
vesta duté vlákno 219 250
zástěra 39
závoj svatební 229 260
smoking, žaket 359 410
žehlení sukně svatební/sukně křtiny 299

žehlení 1 kus 99
žehlení svatebních šatů 329
župan 169 190

 KŮže A KOžešinY

autopotah 470
bunda, plášť krátký, paleto, 615
bunda, plášť, paleto – kombinace s textilií 615
čepice, kapuce, límec 315
drobnosti do 30 cm 220
drobnosti nad 30 cm 315
dubeňák, plášť nebo kabát dlouhý 720
kalhoty, kalhoty – kombinace s textilem 615
koberec kožený, kožešinový 1 000
kombinéza motoristická 1 140
kombinéza motoristická vícebarevná 3 630
kožich – zrzavá liška, velur, nutrie, 
persian, bizam, králík

720

kožich – stříbrná liška, norek, činčila, rys,… 1 500
kravata, pásek, rukavice 315
nánožník 470
předložka (kožená, kožešinová do 1 m2) 315
předložka (kožená, kožešinová nad 1 m2) 630
sako, košile 615
sukně do 50cm 315
sukně nad 50 cm 615
šaty 615
šortky 470
vesta, vesta-kombinace s textilií 315
vesta kožešinová-beran apod. 470
vložka (do bund, kabátu, paleta, pláště) 315

V ceně čištění je i domaštění.

DOPlňKOVé SlUžby
impregnace kožichu 1 000
přebarvení – změna barvy 1 000
obarvení částečné – pouze některých míst 450

 lOžnÍ PRáDlO

deka jednolůžko duté vlákno, ovčí rouno 249 290
deka dvoulůžko duté vlákno 349 400
deka péřová jednolůžko 379 435
deka péřová dvoulůžko 479 550
deka vlněná, larisa jednolůžko 199 230
deka vlněná, larisa dvoulůžko 269 320
polštář malý, polštářek 89 105
polštář velký, duté vlákno 139 160
polštář péřový malý 230 270
polštář péřový velký 259 299
prostěradlo malé 69 79
prostěradlo velké 79 89
povlečení na deku jednolůžko 89 99
povlečení na deku dvoulůžko 99 119

AquaSecStandard

iDeAl čeSKá s.r.o., Holečkova 777/39, 150 00, Praha 5, vedená městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80080, IČO: 26211459, DIČ: CZ26211459 
Odpovědný zástupce: Ing. Markéta beaujardová, IČP: 100376290 

Vedoucí provozovny: Iryna bila

PROVOznÍ DObA
PO–ne: 9.00–21.00

cenÍK PlAtnÝ OD 1. 9. 2019 černý most



1. Obecná ustanovení
1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností IDEAL ČESKÁ s.r.o., se 

sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26211459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 80080, jako poskytovatelem služeb („Poskytovatel Služeb“), a zákazníkem („Zákazník“) při poskytování 
služeb spočívajících zejména v:

 a) čištění oděvů;
 b) čištění kůží a kožešin;
 c) úpravy oděvů;
 d) čištění koberců (to vše dále jako „Služby“).
2. Práva a povinnosti Zákazníka
2.1.  Zákazník je povinen řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými v každé provozovně Poskytovatele Služeb. Objed-

náním Služby Zákazník stvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami řádně seznámil.
2.2.  Zákazník je povinen před poskytnutím Služeb odstranit veškeré věci umístěné v oděvech (v kapsách, v podšívce, apod.). V případě, 

že tak Zákazník neučiní, má se za to, že spolu s oděvy nebyly žádné takové věci převzaty a Poskytovatel Služeb nenese jakoukoliv 
odpovědnost za jejich ztrátu, poškození či zničení.

2.3.  Zákazník je povinen předložit oděvy opatřené štítky s informacemi týkajícími se způsobu čištění. Čištění bude poskytnuto v soula-
du s těmito informacemi.

2.4.  V případě, že takové informace nebudou na oděvech uvedené, Zákazník je pokaždé informován o možném riziku spojeným 
s provedením Služeb prostřednictvím dokumentu s názvem Podmínky poskytnutí služby, který Zákazník podepíše. Služby budou 
provedeny způsobem dohodnutým se Zákazníkem, který bude zaznamenán na příjmovém lístku.

2.5.  Platba za poskytnutí Služeb se provádí předem. Ceník Služeb je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.
2.6.  Při předání oděvů k vyčištění Zákazník obdrží zakázkový (výdejní) lístek, na základě kterého mu budou oděvy po vyčištění vydány.
2.7.  Pokud jsou oděvy silně znečištěny, doba čištění se automaticky prodlužuje na dobu potřebnou k jejich vyčištění.
2.8.  Zákazník je povinen si oděv vyzvednout v co nejkratším termínu po provedení Služby.
2.9.  Nevyzvedne-li si Zákazník oděv do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měl být oděv vyčištěn, nebo do jednoho měsíce od vyro-

zumění o vyřízení reklamace, je povinen zaplatit Poskytovateli Služeb za uskladnění oděvů cenu ve výši 10,-Kč /1 kus/den.
2.10.  Zakázku si Zákazník musí převzít nejpozději do 6 měsíců ode dne zadání zakázky, jestliže tak neučiní, je Poskytovatel Služeb 

oprávněn tento oděv prodat na účet Zákazníka anebo darovat některé z charitativních společností. Z případného výtěžku z prodeje 
je Poskytovatel Služeb oprávněn odečíst cenu uskladnění a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

2.11.  V případě ztráty výdejního lístku je Zákazník povinen předložit občanský průkaz a vyplnit tzv. „prohlášení při ztrátě výdejního 
lístku“, na jehož základě mu bude oděv vyhledán za poplatek 30,-Kč, a to po uplynutí lhůty 14-ti dnů ode dne takového prohlášení.

3.  Práva a povinnosti Poskytovatele Služeb
3.1.  Poskytovatel Služeb se zavazuje provést Služby řádně a včas.
3.2.  Poskytovatel Služeb je odpovědný za ztrátu a škodu na oděvech v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a těmito 

Všeobecnými obchodními podmínkami.
3.3.  V případě ztráty, poškození, odcizení či znehodnocení oděvu bude při výplatě náhrady ze strany Poskytovatele služeb zohledněno 

jeho opotřebení a reálná cena v době výskytu této skutečnosti. Náhrada se poskytuje dle povahy v penězích, je-li to účelné opravou, 
uvedením do původního stavu, resp. zajištěním věci nové.

3.4.  Reklamaci je možné uplatnit v kterékoli provozovně Poskytovatele Služeb u pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace. Rekla-
mační řád je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.

3.5.  Z technických důvodů jsou 90 minut před uzavřením provozovny Poskytovatele Služeb oděvy přijímané až na následující den.
4.  Informace o zpracovávání osobních údajů
4.1.  Poskytovatel Služeb při poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Zákazníka a ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), 
vystupuje vůči Zákazníkovi jako správce osobních údajů.

4.2.  Účel zpracování:
  Poskytovatel Služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka 

k těmto účelům:
 a) Uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby; a 
 b) případné reklamační řízení po poskytnutí Služby („Účel zpracování“).
 Právním základem je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
4.3. Doba zpracování:
  Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování specifikovaného 

v čl. 4.2 Všeobecných obchodních podmínek, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí Služby, a dále pak po dobu, 
po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4.4.  Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, nicméně jejich neposkytnutí či následný 
nesouhlas s jejich zpracováním znamená překážku pro poskytnutí Služby. 

4.5. Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
 Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 
 a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 b) právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 c) právo požadovat po Poskytovateli Služeb opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 e) právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4.6. Kontaktní údaje správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníka:
  Kontaktovat Poskytovatele Služeb ohledně ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv Zákazníka, lze písemně prostřednictvím 

dopisu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v čl. 1.1 Všeobecných obchodních podmínek, na e-mailové adrese: info@5asec.cz 
a dále na tel.: 778 704 470 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
5.1.  Zákazník má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotře-

bitelského sporu.
5.2.  Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu.
5.3. Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na stránkách: www.coi.cz.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinností dne 25. května 2018.
6.2.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

 ÚPRAVY ODĚVŮ

Podrobný ceník k dispozici u pultu. Uvedené ceny jsou v Kč včetně 21% DPH.

látka
kůže  

a semiš
kožichy 

(vlasem navrch)

KAlhOtY, šORtKY, tePláKY

Zkrácení, prodloužení (podle pracnosti) 220–480 300–550 x
Zůžení, rozšíření nohavic 200–380 300–500 x
Zůžení, rozšíření v pase, snížení pasu 220–350 300–500 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/269(+Zip) 290/350/(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet 240–360(+Mat) 240–360(+Mat) x
Výměna gumy v pase, u nohavic 340–380 X x
Oprava jedné kapsy/výměna 85–180 85–250 x
Oprava děr, trhlin (podle pracnosti) 85–350 150–500 x

SuKnĚ, šAtY

Zkrácení, prodloužení 395 350–650 x
Zůžení, rozšíření v pase v bocích, snížení pasu 280–420 350–700 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/252(+Zip) 290/350(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet/vsazení 240–360(+Mat) 240 360(+Mat) x

KOšile, hAlenKY, tRičKA, miKinY

Zkrácení rukávů klasické, rozparek s manžetou 180/273/290 320/390/450 x

Zkrácení rukávů s napletou, se zipem,  
s podšívkou

220/290/340 360/550/650 x

Zkrácení délky (podle pracnosti) 220–450 450–650 x
Zůžení, rozšíření (podle pracnosti) 180–450 400–700 x
Výměna nápletu část/komplet 250–450(+Mat) 450 950(+Mat) x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/269(+Zip) 227/269(+Zip) x
Obrácení límce/komplet výměna bez materiálu 160/280 320/490 x

SAKO, bunDY, VeStY, KAbátY,  
KOžichY PánSKé/DámSKé

Zkrácení délky klasické, s rozparkem,  
s podšívkou

393/462/540 450/620/550 870/980/1 000

Zkrácení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem

310/420/480 470/550/670 460/580/620

Prodloužení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem (bez mat)

358/414/480 550/650/680 520/620/680

Předělávky na moderní střih na míru/zmenšení, 
zvětšení

Od 950 Od 1 600 Od 2 500

Oprava odření/olemování na rukávech 
/kapsy/přednice

290/290/490 380/520/800 570/790/1 290

Zůžení ramena bez podšívky, s podšívkou 500/750 680/780 1 460

Výměna podšívky bez kapes, s teplou vložkou, 
každá kapsa

1 080/1 350/165
1 270/ 

1 420/190
1 350

Výměna zipu bez podšívky(s podšívkou) 365/450(+Zip) 550/580(+Zip) 580(+Zip)

Standard AquaSecStandard AquaSec

Standard AquaSec

povlečení polštář malý 59 69
povlečení polštář velký 69 79
sada povlečení dětské   
(polštář+postel+prostěradlo)

159 189

sada povlečení (2 povlaky na polštáře 
+ povlečení na deku + prostěradlo) 169 199

 bYtOVé DeKORAce

koberec bavlněný, vlněný, syntetický 210/1 m2

koberec s dlouhým vlasem bavlněný, vlněný, 
syntetický

260/1 m2

potah na kanape, sedací soupravu 2–3 místné 499 560
potah na křeslo 129 150
potah na matrace slabý 339 390
potah na matrace silný 489 560
potah do kočárku 209 240
ubrus malý 109 129
ubrus velký 169 199
záclona malá do 3 m 109 130
záclona velká od 3–10 m 189 220
závěs malý do 3 m 139 160
závěs velký od 3–10 m 249 290
doplňky k závěsům velký kus 39 45
doplňky k závěsům malý kus 29 35

 ObAlOVé mAteRiálY

plastový obal na oděv 4
plastová taška na deky 6
potah na oděvy 5áSec 119
vratné zálohované ramínko 9

 SlužbY

antimol/antiroztoč malý kus 99
antimol/antiroztoč velký kus 149
apretace bez karty/s kartou 79 67
aviváž bez karty/s kartou 24 19
impregnace bez karty/s kartou 115 99
vakuové balení 49
zákaznická karta 249
superpuky 149 126
škrobení 30 25

batoh 189 215
bunda dětská, bunda lehká 199 228
bunda chemické čištění 269 310
bunda duté vlákno 269 310
bunda péřová 359 412
dětské oblečení 1 kus 199 229
fusak dětský, nánožník duté vlákno 309 355
halenka dámská 119 139
hračka plyšová malá 109
hračka plyšová velká do 60 cm 299
kabát dětský 199 229
kabát lehký, anorak, baloňák 249 286
kabát péřový 419 480
kabát zimní, dlouhý, tříčtvrteční 269 297
kalhoty, džíny 169 199
kalhoty lyžařské 309 350
kombinéza lyžařská 359 412
korzet 199 229
korzet svatební 249 290
Košile expres čištění (bez zákaznické karty) 89
košile složení 19
košile žehlení 79
kožíšek umělý 319 369
kravata 99
motýlek 35
plášť promoční 249 289
pléd malý 149 170
pléd velký 169 199
rondon, blůza lékařská 99 119
sako 219 250
spací pytel duté vlákno/péřový 339/499 377/512
sukně 169 199
sukně plisovaná 229
sukně svatební 579 650
sukně večerní 359 400
svetr, pulover, mikina 109 125
svetr s podšívkou 109 125
šátek, šála zimní 89 100
šaty dámské krátké, jednoduché 219 250
šaty dámské dlouhé 295 340
šaty svatební 699 800
šaty večerní 359 410
šortky 129 150
taška 5āsec praní drobností např. spodní prádlo 199
tričko, tričko bez rukávů 89
tričko polo (s límečkem) 89
tepláky 109
uniforma 2 kusy 299 350
vesta obleková 109 125
vesta péřová 359 410
vesta duté vlákno 219 250
zástěra 39
závoj svatební 229 260
smoking, žaket 359 410
žehlení sukně svatební/sukně křtiny 299

žehlení 1 kus 99
žehlení svatebních šatů 329
župan 169 190

 KŮže A KOžešinY

autopotah 470
bunda, plášť krátký, paleto, 615
bunda, plášť, paleto – kombinace s textilií 615
čepice, kapuce, límec 315
drobnosti do 30 cm 220
drobnosti nad 30 cm 315
dubeňák, plášť nebo kabát dlouhý 720
kalhoty, kalhoty – kombinace s textilem 615
koberec kožený, kožešinový 1 000
kombinéza motoristická 1 140
kombinéza motoristická vícebarevná 3 630
kožich – zrzavá liška, velur, nutrie, 
persian, bizam, králík

720

kožich – stříbrná liška, norek, činčila, rys,… 1 500
kravata, pásek, rukavice 315
nánožník 470
předložka (kožená, kožešinová do 1 m2) 315
předložka (kožená, kožešinová nad 1 m2) 630
sako, košile 615
sukně do 50cm 315
sukně nad 50 cm 615
šaty 615
šortky 470
vesta, vesta-kombinace s textilií 315
vesta kožešinová-beran apod. 470
vložka (do bund, kabátu, paleta, pláště) 315

V ceně čištění je i domaštění.

DOPlňKOVé SlUžby
impregnace kožichu 1 000
přebarvení – změna barvy 1 000
obarvení částečné – pouze některých míst 450

 lOžnÍ PRáDlO

deka jednolůžko duté vlákno, ovčí rouno 249 290
deka dvoulůžko duté vlákno 349 400
deka péřová jednolůžko 379 435
deka péřová dvoulůžko 479 550
deka vlněná, larisa jednolůžko 199 230
deka vlněná, larisa dvoulůžko 269 320
polštář malý, polštářek 89 105
polštář velký, duté vlákno 139 160
polštář péřový malý 230 270
polštář péřový velký 259 299
prostěradlo malé 69 79
prostěradlo velké 79 89
povlečení na deku jednolůžko 89 99
povlečení na deku dvoulůžko 99 119

AquaSecStandard

iDeAl čeSKá s.r.o., Holečkova 777/39, 150 00, Praha 5, vedená městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80080, IČO: 26211459, DIČ: CZ26211459 
Odpovědný zástupce: Ing. Markéta beaujardová, IČP: 100376290 

Vedoucí provozovny: Jolana Sochorová

PROVOznÍ DObA
PO–ne: 9.00–21.00

cenÍK PlAtnÝ OD 1. 9. 2019 zličín



1. Obecná ustanovení
1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností IDEAL ČESKÁ s.r.o., se 

sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26211459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 80080, jako poskytovatelem služeb („Poskytovatel Služeb“), a zákazníkem („Zákazník“) při poskytování 
služeb spočívajících zejména v:

 a) čištění oděvů;
 b) čištění kůží a kožešin;
 c) úpravy oděvů;
 d) čištění koberců (to vše dále jako „Služby“).
2. Práva a povinnosti Zákazníka
2.1.  Zákazník je povinen řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými v každé provozovně Poskytovatele Služeb. Objed-

náním Služby Zákazník stvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami řádně seznámil.
2.2.  Zákazník je povinen před poskytnutím Služeb odstranit veškeré věci umístěné v oděvech (v kapsách, v podšívce, apod.). V případě, 

že tak Zákazník neučiní, má se za to, že spolu s oděvy nebyly žádné takové věci převzaty a Poskytovatel Služeb nenese jakoukoliv 
odpovědnost za jejich ztrátu, poškození či zničení.

2.3.  Zákazník je povinen předložit oděvy opatřené štítky s informacemi týkajícími se způsobu čištění. Čištění bude poskytnuto v soula-
du s těmito informacemi.

2.4.  V případě, že takové informace nebudou na oděvech uvedené, Zákazník je pokaždé informován o možném riziku spojeným 
s provedením Služeb prostřednictvím dokumentu s názvem Podmínky poskytnutí služby, který Zákazník podepíše. Služby budou 
provedeny způsobem dohodnutým se Zákazníkem, který bude zaznamenán na příjmovém lístku.

2.5.  Platba za poskytnutí Služeb se provádí předem. Ceník Služeb je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.
2.6.  Při předání oděvů k vyčištění Zákazník obdrží zakázkový (výdejní) lístek, na základě kterého mu budou oděvy po vyčištění vydány.
2.7.  Pokud jsou oděvy silně znečištěny, doba čištění se automaticky prodlužuje na dobu potřebnou k jejich vyčištění.
2.8.  Zákazník je povinen si oděv vyzvednout v co nejkratším termínu po provedení Služby.
2.9.  Nevyzvedne-li si Zákazník oděv do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měl být oděv vyčištěn, nebo do jednoho měsíce od vyro-

zumění o vyřízení reklamace, je povinen zaplatit Poskytovateli Služeb za uskladnění oděvů cenu ve výši 10,-Kč /1 kus/den.
2.10.  Zakázku si Zákazník musí převzít nejpozději do 6 měsíců ode dne zadání zakázky, jestliže tak neučiní, je Poskytovatel Služeb 

oprávněn tento oděv prodat na účet Zákazníka anebo darovat některé z charitativních společností. Z případného výtěžku z prodeje 
je Poskytovatel Služeb oprávněn odečíst cenu uskladnění a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

2.11.  V případě ztráty výdejního lístku je Zákazník povinen předložit občanský průkaz a vyplnit tzv. „prohlášení při ztrátě výdejního 
lístku“, na jehož základě mu bude oděv vyhledán za poplatek 30,-Kč, a to po uplynutí lhůty 14-ti dnů ode dne takového prohlášení.

3.  Práva a povinnosti Poskytovatele Služeb
3.1.  Poskytovatel Služeb se zavazuje provést Služby řádně a včas.
3.2.  Poskytovatel Služeb je odpovědný za ztrátu a škodu na oděvech v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a těmito 

Všeobecnými obchodními podmínkami.
3.3.  V případě ztráty, poškození, odcizení či znehodnocení oděvu bude při výplatě náhrady ze strany Poskytovatele služeb zohledněno 

jeho opotřebení a reálná cena v době výskytu této skutečnosti. Náhrada se poskytuje dle povahy v penězích, je-li to účelné opravou, 
uvedením do původního stavu, resp. zajištěním věci nové.

3.4.  Reklamaci je možné uplatnit v kterékoli provozovně Poskytovatele Služeb u pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace. Rekla-
mační řád je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.

3.5.  Z technických důvodů jsou 90 minut před uzavřením provozovny Poskytovatele Služeb oděvy přijímané až na následující den.
4.  Informace o zpracovávání osobních údajů
4.1.  Poskytovatel Služeb při poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Zákazníka a ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), 
vystupuje vůči Zákazníkovi jako správce osobních údajů.

4.2.  Účel zpracování:
  Poskytovatel Služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka 

k těmto účelům:
 a) Uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby; a 
 b) případné reklamační řízení po poskytnutí Služby („Účel zpracování“).
 Právním základem je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
4.3. Doba zpracování:
  Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování specifikovaného 

v čl. 4.2 Všeobecných obchodních podmínek, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí Služby, a dále pak po dobu, 
po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4.4.  Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, nicméně jejich neposkytnutí či následný 
nesouhlas s jejich zpracováním znamená překážku pro poskytnutí Služby. 

4.5. Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
 Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 
 a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 b) právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 c) právo požadovat po Poskytovateli Služeb opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 e) právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4.6. Kontaktní údaje správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníka:
  Kontaktovat Poskytovatele Služeb ohledně ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv Zákazníka, lze písemně prostřednictvím 

dopisu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v čl. 1.1 Všeobecných obchodních podmínek, na e-mailové adrese: info@5asec.cz 
a dále na tel.: 778 704 470 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
5.1.  Zákazník má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotře-

bitelského sporu.
5.2.  Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu.
5.3. Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na stránkách: www.coi.cz.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinností dne 25. května 2018.
6.2.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

 ÚPRAVY ODĚVŮ

Podrobný ceník k dispozici u pultu. Uvedené ceny jsou v Kč včetně 21% DPH.

látka
kůže  

a semiš
kožichy 

(vlasem navrch)

KAlhOtY, šORtKY, tePláKY

Zkrácení, prodloužení (podle pracnosti) 220–480 300–550 x
Zůžení, rozšíření nohavic 200–380 300–500 x
Zůžení, rozšíření v pase, snížení pasu 220–350 300–500 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/269(+Zip) 290/350/(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet 240–360(+Mat) 240–360(+Mat) x
Výměna gumy v pase, u nohavic 340–380 X x
Oprava jedné kapsy/výměna 85–180 85–250 x
Oprava děr, trhlin (podle pracnosti) 85–350 150–500 x

SuKnĚ, šAtY

Zkrácení, prodloužení 395 350–650 x
Zůžení, rozšíření v pase v bocích, snížení pasu 280–420 350–700 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/252(+Zip) 290/350(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet/vsazení 240–360(+Mat) 240 360(+Mat) x

KOšile, hAlenKY, tRičKA, miKinY

Zkrácení rukávů klasické, rozparek s manžetou 180/273/290 320/390/450 x

Zkrácení rukávů s napletou, se zipem,  
s podšívkou

220/290/340 360/550/650 x

Zkrácení délky (podle pracnosti) 220–450 450–650 x
Zůžení, rozšíření (podle pracnosti) 180–450 400–700 x
Výměna nápletu část/komplet 250–450(+Mat) 450 950(+Mat) x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/269(+Zip) 227/269(+Zip) x
Obrácení límce/komplet výměna bez materiálu 160/280 320/490 x

SAKO, bunDY, VeStY, KAbátY,  
KOžichY PánSKé/DámSKé

Zkrácení délky klasické, s rozparkem,  
s podšívkou

393/462/540 450/620/550 870/980/1 000

Zkrácení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem

310/420/480 470/550/670 460/580/620

Prodloužení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem (bez mat)

358/414/480 550/650/680 520/620/680

Předělávky na moderní střih na míru/zmenšení, 
zvětšení

Od 950 Od 1 600 Od 2 500

Oprava odření/olemování na rukávech 
/kapsy/přednice

290/290/490 380/520/800 570/790/1 290

Zůžení ramena bez podšívky, s podšívkou 500/750 680/780 1 460

Výměna podšívky bez kapes, s teplou vložkou, 
každá kapsa

1 080/1 350/165
1 270/ 

1 420/190
1 350

Výměna zipu bez podšívky(s podšívkou) 365/450(+Zip) 550/580(+Zip) 580(+Zip)

Standard AquaSecStandard AquaSec

Standard AquaSec

povlečení polštář malý 59 69
povlečení polštář velký 69 79
sada povlečení dětské   
(polštář+postel+prostěradlo)

159 189

sada povlečení (2 povlaky na polštáře 
+ povlečení na deku + prostěradlo) 169 199

 bYtOVé DeKORAce

koberec bavlněný, vlněný, syntetický 210/1 m2

koberec s dlouhým vlasem bavlněný, vlněný, 
syntetický

260/1 m2

potah na kanape, sedací soupravu 2–3 místné 499 560
potah na křeslo 129 150
potah na matrace slabý 339 390
potah na matrace silný 489 560
potah do kočárku 209 240
ubrus malý 109 129
ubrus velký 169 199
záclona malá do 3 m 109 130
záclona velká od 3–10 m 189 220
závěs malý do 3 m 139 160
závěs velký od 3–10 m 249 290
doplňky k závěsům velký kus 39 45
doplňky k závěsům malý kus 29 35

 ObAlOVé mAteRiálY

plastový obal na oděv 4
plastová taška na deky 6
potah na oděvy 5áSec 119
vratné zálohované ramínko 9

 SlužbY

antimol/antiroztoč malý kus 99
antimol/antiroztoč velký kus 149
apretace bez karty/s kartou 79 67
aviváž bez karty/s kartou 24 19
impregnace bez karty/s kartou 115 99
vakuové balení 49
zákaznická karta 249
superpuky 149 126
škrobení 30 25

batoh 189 215
bunda dětská, bunda lehká 199 228
bunda chemické čištění 269 310
bunda duté vlákno 269 310
bunda péřová 359 412
dětské oblečení 1 kus 199 229
fusak dětský, nánožník duté vlákno 309 355
halenka dámská 119 139
hračka plyšová malá 109
hračka plyšová velká do 60 cm 299
kabát dětský 199 229
kabát lehký, anorak, baloňák 249 286
kabát péřový 419 480
kabát zimní, dlouhý, tříčtvrteční 269 297
kalhoty, džíny 169 199
kalhoty lyžařské 309 350
kombinéza lyžařská 359 412
korzet 199 229
korzet svatební 249 290
Košile expres čištění (bez zákaznické karty) 89
košile složení 19
košile žehlení 79
kožíšek umělý 319 369
kravata 99
motýlek 35
plášť promoční 249 289
pléd malý 149 170
pléd velký 169 199
rondon, blůza lékařská 99 119
sako 219 250
spací pytel duté vlákno/péřový 339/499 377/512
sukně 169 199
sukně plisovaná 229
sukně svatební 579 650
sukně večerní 359 400
svetr, pulover, mikina 109 125
svetr s podšívkou 109 125
šátek, šála zimní 89 100
šaty dámské krátké, jednoduché 219 250
šaty dámské dlouhé 295 340
šaty svatební 699 800
šaty večerní 359 410
šortky 129 150
taška 5āsec praní drobností např. spodní prádlo 199
tričko, tričko bez rukávů 89
tričko polo (s límečkem) 89
tepláky 109
uniforma 2 kusy 299 350
vesta obleková 109 125
vesta péřová 359 410
vesta duté vlákno 219 250
zástěra 39
závoj svatební 229 260
smoking, žaket 359 410
žehlení sukně svatební/sukně křtiny 299

žehlení 1 kus 99
žehlení svatebních šatů 329
župan 169 190

 KŮže A KOžešinY

autopotah 470
bunda, plášť krátký, paleto, 615
bunda, plášť, paleto – kombinace s textilií 615
čepice, kapuce, límec 315
drobnosti do 30 cm 220
drobnosti nad 30 cm 315
dubeňák, plášť nebo kabát dlouhý 720
kalhoty, kalhoty – kombinace s textilem 615
koberec kožený, kožešinový 1 000
kombinéza motoristická 1 140
kombinéza motoristická vícebarevná 3 630
kožich – zrzavá liška, velur, nutrie, 
persian, bizam, králík

720

kožich – stříbrná liška, norek, činčila, rys,… 1 500
kravata, pásek, rukavice 315
nánožník 470
předložka (kožená, kožešinová do 1 m2) 315
předložka (kožená, kožešinová nad 1 m2) 630
sako, košile 615
sukně do 50cm 315
sukně nad 50 cm 615
šaty 615
šortky 470
vesta, vesta-kombinace s textilií 315
vesta kožešinová-beran apod. 470
vložka (do bund, kabátu, paleta, pláště) 315

V ceně čištění je i domaštění.

DOPlňKOVé SlUžby
impregnace kožichu 1 000
přebarvení – změna barvy 1 000
obarvení částečné – pouze některých míst 450

 lOžnÍ PRáDlO

deka jednolůžko duté vlákno, ovčí rouno 249 290
deka dvoulůžko duté vlákno 349 400
deka péřová jednolůžko 379 435
deka péřová dvoulůžko 479 550
deka vlněná, larisa jednolůžko 199 230
deka vlněná, larisa dvoulůžko 269 320
polštář malý, polštářek 89 105
polštář velký, duté vlákno 139 160
polštář péřový malý 230 270
polštář péřový velký 259 299
prostěradlo malé 69 79
prostěradlo velké 79 89
povlečení na deku jednolůžko 89 99
povlečení na deku dvoulůžko 99 119

AquaSecStandard

iDeAl čeSKá s.r.o., Holečkova 777/39, 150 00, Praha 5, vedená městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80080, IČO: 26211459, DIČ: CZ26211459 
Odpovědný zástupce: Ing. Markéta beaujardová, IČP: 100376290 

Vedoucí provozovny: Solyhan Iryna
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1. Obecná ustanovení
1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností IDEAL ČESKÁ s.r.o., se 

sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26211459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 80080, jako poskytovatelem služeb („Poskytovatel Služeb“), a zákazníkem („Zákazník“) při poskytování 
služeb spočívajících zejména v:

 a) čištění oděvů;
 b) čištění kůží a kožešin;
 c) úpravy oděvů;
 d) čištění koberců (to vše dále jako „Služby“).
2. Práva a povinnosti Zákazníka
2.1.  Zákazník je povinen řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými v každé provozovně Poskytovatele Služeb. Objed-

náním Služby Zákazník stvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami řádně seznámil.
2.2.  Zákazník je povinen před poskytnutím Služeb odstranit veškeré věci umístěné v oděvech (v kapsách, v podšívce, apod.). V případě, 

že tak Zákazník neučiní, má se za to, že spolu s oděvy nebyly žádné takové věci převzaty a Poskytovatel Služeb nenese jakoukoliv 
odpovědnost za jejich ztrátu, poškození či zničení.

2.3.  Zákazník je povinen předložit oděvy opatřené štítky s informacemi týkajícími se způsobu čištění. Čištění bude poskytnuto v soula-
du s těmito informacemi.

2.4.  V případě, že takové informace nebudou na oděvech uvedené, Zákazník je pokaždé informován o možném riziku spojeným 
s provedením Služeb prostřednictvím dokumentu s názvem Podmínky poskytnutí služby, který Zákazník podepíše. Služby budou 
provedeny způsobem dohodnutým se Zákazníkem, který bude zaznamenán na příjmovém lístku.

2.5.  Platba za poskytnutí Služeb se provádí předem. Ceník Služeb je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.
2.6.  Při předání oděvů k vyčištění Zákazník obdrží zakázkový (výdejní) lístek, na základě kterého mu budou oděvy po vyčištění vydány.
2.7.  Pokud jsou oděvy silně znečištěny, doba čištění se automaticky prodlužuje na dobu potřebnou k jejich vyčištění.
2.8.  Zákazník je povinen si oděv vyzvednout v co nejkratším termínu po provedení Služby.
2.9.  Nevyzvedne-li si Zákazník oděv do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měl být oděv vyčištěn, nebo do jednoho měsíce od vyro-

zumění o vyřízení reklamace, je povinen zaplatit Poskytovateli Služeb za uskladnění oděvů cenu ve výši 10,-Kč /1 kus/den.
2.10.  Zakázku si Zákazník musí převzít nejpozději do 6 měsíců ode dne zadání zakázky, jestliže tak neučiní, je Poskytovatel Služeb 

oprávněn tento oděv prodat na účet Zákazníka anebo darovat některé z charitativních společností. Z případného výtěžku z prodeje 
je Poskytovatel Služeb oprávněn odečíst cenu uskladnění a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

2.11.  V případě ztráty výdejního lístku je Zákazník povinen předložit občanský průkaz a vyplnit tzv. „prohlášení při ztrátě výdejního 
lístku“, na jehož základě mu bude oděv vyhledán za poplatek 30,-Kč, a to po uplynutí lhůty 14-ti dnů ode dne takového prohlášení.

3.  Práva a povinnosti Poskytovatele Služeb
3.1.  Poskytovatel Služeb se zavazuje provést Služby řádně a včas.
3.2.  Poskytovatel Služeb je odpovědný za ztrátu a škodu na oděvech v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a těmito 

Všeobecnými obchodními podmínkami.
3.3.  V případě ztráty, poškození, odcizení či znehodnocení oděvu bude při výplatě náhrady ze strany Poskytovatele služeb zohledněno 

jeho opotřebení a reálná cena v době výskytu této skutečnosti. Náhrada se poskytuje dle povahy v penězích, je-li to účelné opravou, 
uvedením do původního stavu, resp. zajištěním věci nové.

3.4.  Reklamaci je možné uplatnit v kterékoli provozovně Poskytovatele Služeb u pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace. Rekla-
mační řád je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.

3.5.  Z technických důvodů jsou 90 minut před uzavřením provozovny Poskytovatele Služeb oděvy přijímané až na následující den.
4.  Informace o zpracovávání osobních údajů
4.1.  Poskytovatel Služeb při poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Zákazníka a ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), 
vystupuje vůči Zákazníkovi jako správce osobních údajů.

4.2.  Účel zpracování:
  Poskytovatel Služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka 

k těmto účelům:
 a) Uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby; a 
 b) případné reklamační řízení po poskytnutí Služby („Účel zpracování“).
 Právním základem je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
4.3. Doba zpracování:
  Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování specifikovaného 

v čl. 4.2 Všeobecných obchodních podmínek, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí Služby, a dále pak po dobu, 
po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4.4.  Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, nicméně jejich neposkytnutí či následný 
nesouhlas s jejich zpracováním znamená překážku pro poskytnutí Služby. 

4.5. Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
 Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 
 a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 b) právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 c) právo požadovat po Poskytovateli Služeb opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 e) právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4.6. Kontaktní údaje správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníka:
  Kontaktovat Poskytovatele Služeb ohledně ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv Zákazníka, lze písemně prostřednictvím 

dopisu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v čl. 1.1 Všeobecných obchodních podmínek, na e-mailové adrese: info@5asec.cz 
a dále na tel.: 778 704 470 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
5.1.  Zákazník má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotře-

bitelského sporu.
5.2.  Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu.
5.3. Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na stránkách: www.coi.cz.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinností dne 25. května 2018.
6.2.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

 ÚPRAVY ODĚVŮ

Podrobný ceník k dispozici u pultu. Uvedené ceny jsou v Kč včetně 21% DPH.

látka
kůže  

a semiš
kožichy 

(vlasem navrch)

KAlhOtY, šORtKY, tePláKY

Zkrácení, prodloužení (podle pracnosti) 220–480 300–550 x
Zůžení, rozšíření nohavic 200–380 300–500 x
Zůžení, rozšíření v pase, snížení pasu 220–350 300–500 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/269(+Zip) 290/350/(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet 240–360(+Mat) 240–360(+Mat) x
Výměna gumy v pase, u nohavic 340–380 X x
Oprava jedné kapsy/výměna 85–180 85–250 x
Oprava děr, trhlin (podle pracnosti) 85–350 150–500 x

SuKnĚ, šAtY

Zkrácení, prodloužení 395 350–650 x
Zůžení, rozšíření v pase v bocích, snížení pasu 280–420 350–700 x
Výměna zipu (s podšívkou) 240/252(+Zip) 290/350(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet/vsazení 240–360(+Mat) 240 360(+Mat) x

KOšile, hAlenKY, tRičKA, miKinY

Zkrácení rukávů klasické, rozparek s manžetou 180/273/290 320/390/450 x

Zkrácení rukávů s napletou, se zipem,  
s podšívkou

220/290/340 360/550/650 x

Zkrácení délky (podle pracnosti) 220–450 450–650 x
Zůžení, rozšíření (podle pracnosti) 180–450 400–700 x
Výměna nápletu část/komplet 250–450(+Mat) 450 950(+Mat) x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/269(+Zip) 227/269(+Zip) x
Obrácení límce/komplet výměna bez materiálu 160/280 320/490 x

SAKO, bunDY, VeStY, KAbátY,  
KOžichY PánSKé/DámSKé

Zkrácení délky klasické, s rozparkem,  
s podšívkou

393/462/540 450/620/550 870/980/1 000

Zkrácení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem

310/420/480 470/550/670 460/580/620

Prodloužení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem (bez mat)

358/414/480 550/650/680 520/620/680

Předělávky na moderní střih na míru/zmenšení, 
zvětšení

Od 950 Od 1 600 Od 2 500

Oprava odření/olemování na rukávech 
/kapsy/přednice

290/290/490 380/520/800 570/790/1 290

Zůžení ramena bez podšívky, s podšívkou 500/750 680/780 1 460

Výměna podšívky bez kapes, s teplou vložkou, 
každá kapsa

1 080/1 350/165
1 270/ 

1 420/190
1 350

Výměna zipu bez podšívky(s podšívkou) 365/450(+Zip) 550/580(+Zip) 580(+Zip)

Standard AquaSecStandard AquaSec

Standard AquaSec

povlečení polštář malý 59 69
povlečení polštář velký 69 79
sada povlečení dětské   
(polštář+postel+prostěradlo)

159 189

sada povlečení (2 povlaky na polštáře 
+ povlečení na deku + prostěradlo) 169 199

 bYtOVé DeKORAce

koberec bavlněný, vlněný, syntetický 210/1 m2

koberec s dlouhým vlasem bavlněný, vlněný, 
syntetický

260/1 m2

potah na kanape, sedací soupravu 2–3 místné 499 560
potah na křeslo 129 150
potah na matrace slabý 339 390
potah na matrace silný 489 560
potah do kočárku 209 240
ubrus malý 109 129
ubrus velký 169 199
záclona malá do 3 m 109 130
záclona velká od 3–10 m 189 220
závěs malý do 3 m 139 160
závěs velký od 3–10 m 249 290
doplňky k závěsům velký kus 39 45
doplňky k závěsům malý kus 29 35

 ObAlOVé mAteRiálY

plastový obal na oděv 4
plastová taška na deky 6
potah na oděvy 5áSec 119
vratné zálohované ramínko 9

 SlužbY

antimol/antiroztoč malý kus 99
antimol/antiroztoč velký kus 149
apretace bez karty/s kartou 79 67
aviváž bez karty/s kartou 24 19
impregnace bez karty/s kartou 115 99
vakuové balení 49
zákaznická karta 249
superpuky 149 126
škrobení 30 25

batoh 189 215
bunda dětská, bunda lehká 199 228
bunda chemické čištění 269 310
bunda duté vlákno 269 310
bunda péřová 359 412
dětské oblečení 1 kus 199 229
fusak dětský, nánožník duté vlákno 309 355
halenka dámská 119 139
hračka plyšová malá 109
hračka plyšová velká do 60 cm 299
kabát dětský 199 229
kabát lehký, anorak, baloňák 249 286
kabát péřový 419 480
kabát zimní, dlouhý, tříčtvrteční 269 297
kalhoty, džíny 169 199
kalhoty lyžařské 309 350
kombinéza lyžařská 359 412
korzet 199 229
korzet svatební 249 290
Košile expres čištění (bez zákaznické karty) 89
košile složení 19
košile žehlení 79
kožíšek umělý 319 369
kravata 99
motýlek 35
plášť promoční 249 289
pléd malý 149 170
pléd velký 169 199
rondon, blůza lékařská 99 119
sako 219 250
spací pytel duté vlákno/péřový 339/499 377/512
sukně 169 199
sukně plisovaná 229
sukně svatební 579 650
sukně večerní 359 400
svetr, pulover, mikina 109 125
svetr s podšívkou 109 125
šátek, šála zimní 89 100
šaty dámské krátké, jednoduché 219 250
šaty dámské dlouhé 295 340
šaty svatební 699 800
šaty večerní 359 410
šortky 129 150
taška 5āsec praní drobností např. spodní prádlo 199
tričko, tričko bez rukávů 89
tričko polo (s límečkem) 89
tepláky 109
uniforma 2 kusy 299 350
vesta obleková 109 125
vesta péřová 359 410
vesta duté vlákno 219 250
zástěra 39
závoj svatební 229 260
smoking, žaket 359 410
žehlení sukně svatební/sukně křtiny 299

žehlení 1 kus 99
žehlení svatebních šatů 329
župan 169 190

 KŮže A KOžešinY

autopotah 470
bunda, plášť krátký, paleto, 615
bunda, plášť, paleto – kombinace s textilií 615
čepice, kapuce, límec 315
drobnosti do 30 cm 220
drobnosti nad 30 cm 315
dubeňák, plášť nebo kabát dlouhý 720
kalhoty, kalhoty – kombinace s textilem 615
koberec kožený, kožešinový 1 000
kombinéza motoristická 1 140
kombinéza motoristická vícebarevná 3 630
kožich – zrzavá liška, velur, nutrie, 
persian, bizam, králík

720

kožich – stříbrná liška, norek, činčila, rys,… 1 500
kravata, pásek, rukavice 315
nánožník 470
předložka (kožená, kožešinová do 1 m2) 315
předložka (kožená, kožešinová nad 1 m2) 630
sako, košile 615
sukně do 50cm 315
sukně nad 50 cm 615
šaty 615
šortky 470
vesta, vesta-kombinace s textilií 315
vesta kožešinová-beran apod. 470
vložka (do bund, kabátu, paleta, pláště) 315

V ceně čištění je i domaštění.

DOPlňKOVé SlUžby
impregnace kožichu 1 000
přebarvení – změna barvy 1 000
obarvení částečné – pouze některých míst 450

 lOžnÍ PRáDlO

deka jednolůžko duté vlákno, ovčí rouno 249 290
deka dvoulůžko duté vlákno 349 400
deka péřová jednolůžko 379 435
deka péřová dvoulůžko 479 550
deka vlněná, larisa jednolůžko 199 230
deka vlněná, larisa dvoulůžko 269 320
polštář malý, polštářek 89 105
polštář velký, duté vlákno 139 160
polštář péřový malý 230 270
polštář péřový velký 259 299
prostěradlo malé 69 79
prostěradlo velké 79 89
povlečení na deku jednolůžko 89 99
povlečení na deku dvoulůžko 99 119

AquaSecStandard

PROVOznÍ DObA
PO–Pá: 9.00–21.00 

SO, ne A SVátKY: 10.00–21.00

iDeAl čeSKá s.r.o., Holečkova 777/39, 150 00, Praha 5, vedená městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80080, IČO: 26211459, DIČ: CZ26211459 
Odpovědný zástupce: Ing. Markéta beaujardová, IČP: 100376290 

Vedoucí provozovny: Mazáčová Eliška
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1. Obecná ustanovení
1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností IDEAL ČESKÁ s.r.o., se 

sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26211459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 80080, jako poskytovatelem služeb („Poskytovatel Služeb“), a zákazníkem („Zákazník“) při poskytování 
služeb spočívajících zejména v:

 a) čištění oděvů;
 b) čištění kůží a kožešin;
 c) úpravy oděvů;
 d) čištění koberců (to vše dále jako „Služby“).
2. Práva a povinnosti Zákazníka
2.1.  Zákazník je povinen řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými v každé provozovně Poskytovatele Služeb. Objed-

náním Služby Zákazník stvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami řádně seznámil.
2.2.  Zákazník je povinen před poskytnutím Služeb odstranit veškeré věci umístěné v oděvech (v kapsách, v podšívce, apod.). V případě, 

že tak Zákazník neučiní, má se za to, že spolu s oděvy nebyly žádné takové věci převzaty a Poskytovatel Služeb nenese jakoukoliv 
odpovědnost za jejich ztrátu, poškození či zničení.

2.3.  Zákazník je povinen předložit oděvy opatřené štítky s informacemi týkajícími se způsobu čištění. Čištění bude poskytnuto v soula-
du s těmito informacemi.

2.4.  V případě, že takové informace nebudou na oděvech uvedené, Zákazník je pokaždé informován o možném riziku spojeným 
s provedením Služeb prostřednictvím dokumentu s názvem Podmínky poskytnutí služby, který Zákazník podepíše. Služby budou 
provedeny způsobem dohodnutým se Zákazníkem, který bude zaznamenán na příjmovém lístku.

2.5.  Platba za poskytnutí Služeb se provádí předem. Ceník Služeb je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.
2.6.  Při předání oděvů k vyčištění Zákazník obdrží zakázkový (výdejní) lístek, na základě kterého mu budou oděvy po vyčištění vydány.
2.7.  Pokud jsou oděvy silně znečištěny, doba čištění se automaticky prodlužuje na dobu potřebnou k jejich vyčištění.
2.8.  Zákazník je povinen si oděv vyzvednout v co nejkratším termínu po provedení Služby.
2.9.  Nevyzvedne-li si Zákazník oděv do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měl být oděv vyčištěn, nebo do jednoho měsíce od vyro-

zumění o vyřízení reklamace, je povinen zaplatit Poskytovateli Služeb za uskladnění oděvů cenu ve výši 10,-Kč /1 kus/den.
2.10.  Zakázku si Zákazník musí převzít nejpozději do 6 měsíců ode dne zadání zakázky, jestliže tak neučiní, je Poskytovatel Služeb 

oprávněn tento oděv prodat na účet Zákazníka anebo darovat některé z charitativních společností. Z případného výtěžku z prodeje 
je Poskytovatel Služeb oprávněn odečíst cenu uskladnění a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

2.11.  V případě ztráty výdejního lístku je Zákazník povinen předložit občanský průkaz a vyplnit tzv. „prohlášení při ztrátě výdejního 
lístku“, na jehož základě mu bude oděv vyhledán za poplatek 30,-Kč, a to po uplynutí lhůty 14-ti dnů ode dne takového prohlášení.

3.  Práva a povinnosti Poskytovatele Služeb
3.1.  Poskytovatel Služeb se zavazuje provést Služby řádně a včas.
3.2.  Poskytovatel Služeb je odpovědný za ztrátu a škodu na oděvech v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a těmito 

Všeobecnými obchodními podmínkami.
3.3.  V případě ztráty, poškození, odcizení či znehodnocení oděvu bude při výplatě náhrady ze strany Poskytovatele služeb zohledněno 

jeho opotřebení a reálná cena v době výskytu této skutečnosti. Náhrada se poskytuje dle povahy v penězích, je-li to účelné opravou, 
uvedením do původního stavu, resp. zajištěním věci nové.

3.4.  Reklamaci je možné uplatnit v kterékoli provozovně Poskytovatele Služeb u pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace. Rekla-
mační řád je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.

3.5.  Z technických důvodů jsou 90 minut před uzavřením provozovny Poskytovatele Služeb oděvy přijímané až na následující den.
4.  Informace o zpracovávání osobních údajů
4.1.  Poskytovatel Služeb při poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Zákazníka a ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), 
vystupuje vůči Zákazníkovi jako správce osobních údajů.

4.2.  Účel zpracování:
  Poskytovatel Služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka 

k těmto účelům:
 a) Uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby; a 
 b) případné reklamační řízení po poskytnutí Služby („Účel zpracování“).
 Právním základem je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
4.3. Doba zpracování:
  Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování specifikovaného 

v čl. 4.2 Všeobecných obchodních podmínek, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí Služby, a dále pak po dobu, 
po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4.4.  Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, nicméně jejich neposkytnutí či následný 
nesouhlas s jejich zpracováním znamená překážku pro poskytnutí Služby. 

4.5. Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
 Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 
 a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 b) právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 c) právo požadovat po Poskytovateli Služeb opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 e) právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4.6. Kontaktní údaje správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníka:
  Kontaktovat Poskytovatele Služeb ohledně ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv Zákazníka, lze písemně prostřednictvím 

dopisu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v čl. 1.1 Všeobecných obchodních podmínek, na e-mailové adrese: info@5asec.cz 
a dále na tel.: 778 704 470 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
5.1.  Zákazník má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotře-

bitelského sporu.
5.2.  Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu.
5.3. Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na stránkách: www.coi.cz.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinností dne 25. května 2018.
6.2.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb
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povlečení polštář velký 69 79
sada povlečení dětské   
(polštář+postel+prostěradlo)

159 189

sada povlečení (2 povlaky na polštáře 
+ povlečení na deku + prostěradlo) 169 199

 bYtOVé DeKORAce

koberec bavlněný, vlněný, syntetický 210/1 m2

koberec s dlouhým vlasem bavlněný, vlněný, 
syntetický

260/1 m2

potah na kanape, sedací soupravu 2–3 místné 499 560
potah na křeslo 129 150
potah na matrace slabý 339 390
potah na matrace silný 489 560
potah do kočárku 209 240
ubrus malý 109 129
ubrus velký 169 199
záclona malá do 3 m 109 130
záclona velká od 3–10 m 189 220
závěs malý do 3 m 139 160
závěs velký od 3–10 m 249 290
doplňky k závěsům velký kus 39 45
doplňky k závěsům malý kus 29 35

 ObAlOVé mAteRiálY

plastový obal na oděv 4
plastová taška na deky 6
potah na oděvy 5áSec 119
vratné zálohované ramínko 9

 SlužbY

antimol/antiroztoč malý kus 99
antimol/antiroztoč velký kus 149
apretace bez karty/s kartou 79 67
aviváž bez karty/s kartou 24 19
impregnace bez karty/s kartou 115 99
vakuové balení 49
zákaznická karta 249
superpuky 149 126
škrobení 30 25

batoh 189 215
bunda dětská, bunda lehká 199 228
bunda chemické čištění 269 310
bunda duté vlákno 269 310
bunda péřová 359 412
dětské oblečení 1 kus 199 229
fusak dětský, nánožník duté vlákno 309 355
halenka dámská 119 139
hračka plyšová malá 109
hračka plyšová velká do 60 cm 299
kabát dětský 199 229
kabát lehký, anorak, baloňák 249 286
kabát péřový 419 480
kabát zimní, dlouhý, tříčtvrteční 269 297
kalhoty, džíny 169 199
kalhoty lyžařské 309 350
kombinéza lyžařská 359 412
korzet 199 229
korzet svatební 249 290
Košile expres čištění (bez zákaznické karty) 89
košile složení 19
košile žehlení 79
kožíšek umělý 319 369
kravata 99
motýlek 35
plášť promoční 249 289
pléd malý 149 170
pléd velký 169 199
rondon, blůza lékařská 99 119
sako 219 250
spací pytel duté vlákno/péřový 339/499 377/512
sukně 169 199
sukně plisovaná 229
sukně svatební 579 650
sukně večerní 359 400
svetr, pulover, mikina 109 125
svetr s podšívkou 109 125
šátek, šála zimní 89 100
šaty dámské krátké, jednoduché 219 250
šaty dámské dlouhé 295 340
šaty svatební 699 800
šaty večerní 359 410
šortky 129 150
taška 5āsec praní drobností např. spodní prádlo 199
tričko, tričko bez rukávů 89
tričko polo (s límečkem) 89
tepláky 109
uniforma 2 kusy 299 350
vesta obleková 109 125
vesta péřová 359 410
vesta duté vlákno 219 250
zástěra 39
závoj svatební 229 260
smoking, žaket 359 410
žehlení sukně svatební/sukně křtiny 299

žehlení 1 kus 99
žehlení svatebních šatů 329
župan 169 190

 KŮže A KOžešinY

autopotah 470
bunda, plášť krátký, paleto, 615
bunda, plášť, paleto – kombinace s textilií 615
čepice, kapuce, límec 315
drobnosti do 30 cm 220
drobnosti nad 30 cm 315
dubeňák, plášť nebo kabát dlouhý 720
kalhoty, kalhoty – kombinace s textilem 615
koberec kožený, kožešinový 1 000
kombinéza motoristická 1 140
kombinéza motoristická vícebarevná 3 630
kožich – zrzavá liška, velur, nutrie, 
persian, bizam, králík

720

kožich – stříbrná liška, norek, činčila, rys,… 1 500
kravata, pásek, rukavice 315
nánožník 470
předložka (kožená, kožešinová do 1 m2) 315
předložka (kožená, kožešinová nad 1 m2) 630
sako, košile 615
sukně do 50cm 315
sukně nad 50 cm 615
šaty 615
šortky 470
vesta, vesta-kombinace s textilií 315
vesta kožešinová-beran apod. 470
vložka (do bund, kabátu, paleta, pláště) 315

V ceně čištění je i domaštění.

DOPlňKOVé SlUžby
impregnace kožichu 1 000
přebarvení – změna barvy 1 000
obarvení částečné – pouze některých míst 450

 lOžnÍ PRáDlO

deka jednolůžko duté vlákno, ovčí rouno 249 290
deka dvoulůžko duté vlákno 349 400
deka péřová jednolůžko 379 435
deka péřová dvoulůžko 479 550
deka vlněná, larisa jednolůžko 199 230
deka vlněná, larisa dvoulůžko 269 320
polštář malý, polštářek 89 105
polštář velký, duté vlákno 139 160
polštář péřový malý 230 270
polštář péřový velký 259 299
prostěradlo malé 69 79
prostěradlo velké 79 89
povlečení na deku jednolůžko 89 99
povlečení na deku dvoulůžko 99 119

AquaSecStandard

iDeAl čeSKá s.r.o., Holečkova 777/39, 150 00, Praha 5, vedená městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80080, IČO: 26211459, DIČ: CZ26211459 
Odpovědný zástupce: Ing. Markéta beaujardová, IČP: 100376290 

Vedoucí provozovny: Nikola Kluková

PROVOznÍ DObA
PO–ne: 9.00–21.00 

cenÍK PlAtnÝ OD 1. 9. 2019 šantovka

 ÚPRAVY ODĚVŮ

Podrobný ceník k dispozici u pultu. Uvedené ceny jsou v Kč včetně 21% DPH.

látka
kůže  

a semiš
kožichy 

(vlasem navrch)

KAlhOtY, šORtKY, tePláKY

Zkrácení, prodloužení (podle pracnosti) 200–480 300–550 x
Zůžení, rozšíření nohavic 180–380 300–500 x
Zůžení, rozšíření v pase, snížení pasu 220–350 300–500 x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/269(+Zip) 290/350/(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet 240–360(+Mat) 240–360(+Mat) x
Výměna gumy v pase, u nohavic 340–380 X x
Oprava jedné kapsy/výměna 85–180 85–250 x
Oprava děr, trhlin (podle pracnosti) 85–350 150–500 x

SuKnĚ, šAtY

Zkrácení, prodloužení 235–380 350–650 x
Zůžení, rozšíření v pase v bocích, snížení pasu 280–420 350–700 x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/242(+Zip) 290/350(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet/vsazení 240–360(+Mat) 240 360(+Mat) x

KOšile, hAlenKY, tRičKA, miKinY

Zkrácení rukávů klasické, rozparek s manžetou 180/273/290 320/390/450 x

Zkrácení rukávů s napletou, se zipem,  
s podšívkou

220/290/340 360/550/650 x

Zkrácení délky (podle pracnosti) 220–450 450–650 x
Zůžení, rozšíření (podle pracnosti) 180–450 400–700 x
Výměna nápletu část/komplet 250–450(+Mat) 450 950(+Mat) x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/269(+Zip) 227/269(+Zip) x
Obrácení límce/komplet výměna bez materiálu 160/280 320/490 x

SAKO, bunDY, VeStY, KAbátY,  
KOžichY PánSKé/DámSKé

Zkrácení délky klasické, s rozparkem,  
s podšívkou

393/462/540 450/620/550 870/980/1 000

Zkrácení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem

310/420/480 470/550/670 460/580/620

Prodloužení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem (bez mat)

358/414/480 550/650/680 520/620/680

Předělávky na moderní střih na míru/zmenšení, 
zvětšení

Od 950 Od 1 600 Od 2 500

Oprava odření/olemování na rukávech 
/kapsy/přednice

290/290/490 380/520/800 570/790/1 290

Zůžení ramena bez podšívky, s podšívkou 500/750 680/780 1 460

Výměna podšívky bez kapes, s teplou vložkou, 
každá kapsa

1 080/1 350/165
1 270/ 

1 420/190
1 350

Výměna zipu (s podšívkou) 345/420(+Zip) 550/580(+Zip) 580(+Zip)



1. Obecná ustanovení
1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností IDEAL ČESKÁ s.r.o., se 

sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26211459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 80080, jako poskytovatelem služeb („Poskytovatel Služeb“), a zákazníkem („Zákazník“) při poskytování 
služeb spočívajících zejména v:

 a) čištění oděvů;
 b) čištění kůží a kožešin;
 c) úpravy oděvů;
 d) čištění koberců (to vše dále jako „Služby“).
2. Práva a povinnosti Zákazníka
2.1.  Zákazník je povinen řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými v každé provozovně Poskytovatele Služeb. Objed-

náním Služby Zákazník stvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami řádně seznámil.
2.2.  Zákazník je povinen před poskytnutím Služeb odstranit veškeré věci umístěné v oděvech (v kapsách, v podšívce, apod.). V případě, 

že tak Zákazník neučiní, má se za to, že spolu s oděvy nebyly žádné takové věci převzaty a Poskytovatel Služeb nenese jakoukoliv 
odpovědnost za jejich ztrátu, poškození či zničení.

2.3.  Zákazník je povinen předložit oděvy opatřené štítky s informacemi týkajícími se způsobu čištění. Čištění bude poskytnuto v soula-
du s těmito informacemi.

2.4.  V případě, že takové informace nebudou na oděvech uvedené, Zákazník je pokaždé informován o možném riziku spojeným 
s provedením Služeb prostřednictvím dokumentu s názvem Podmínky poskytnutí služby, který Zákazník podepíše. Služby budou 
provedeny způsobem dohodnutým se Zákazníkem, který bude zaznamenán na příjmovém lístku.

2.5.  Platba za poskytnutí Služeb se provádí předem. Ceník Služeb je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.
2.6.  Při předání oděvů k vyčištění Zákazník obdrží zakázkový (výdejní) lístek, na základě kterého mu budou oděvy po vyčištění vydány.
2.7.  Pokud jsou oděvy silně znečištěny, doba čištění se automaticky prodlužuje na dobu potřebnou k jejich vyčištění.
2.8.  Zákazník je povinen si oděv vyzvednout v co nejkratším termínu po provedení Služby.
2.9.  Nevyzvedne-li si Zákazník oděv do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měl být oděv vyčištěn, nebo do jednoho měsíce od vyro-

zumění o vyřízení reklamace, je povinen zaplatit Poskytovateli Služeb za uskladnění oděvů cenu ve výši 10,-Kč /1 kus/den.
2.10.  Zakázku si Zákazník musí převzít nejpozději do 6 měsíců ode dne zadání zakázky, jestliže tak neučiní, je Poskytovatel Služeb 

oprávněn tento oděv prodat na účet Zákazníka anebo darovat některé z charitativních společností. Z případného výtěžku z prodeje 
je Poskytovatel Služeb oprávněn odečíst cenu uskladnění a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

2.11.  V případě ztráty výdejního lístku je Zákazník povinen předložit občanský průkaz a vyplnit tzv. „prohlášení při ztrátě výdejního 
lístku“, na jehož základě mu bude oděv vyhledán za poplatek 30,-Kč, a to po uplynutí lhůty 14-ti dnů ode dne takového prohlášení.

3.  Práva a povinnosti Poskytovatele Služeb
3.1.  Poskytovatel Služeb se zavazuje provést Služby řádně a včas.
3.2.  Poskytovatel Služeb je odpovědný za ztrátu a škodu na oděvech v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a těmito 

Všeobecnými obchodními podmínkami.
3.3.  V případě ztráty, poškození, odcizení či znehodnocení oděvu bude při výplatě náhrady ze strany Poskytovatele služeb zohledněno 

jeho opotřebení a reálná cena v době výskytu této skutečnosti. Náhrada se poskytuje dle povahy v penězích, je-li to účelné opravou, 
uvedením do původního stavu, resp. zajištěním věci nové.

3.4.  Reklamaci je možné uplatnit v kterékoli provozovně Poskytovatele Služeb u pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace. Rekla-
mační řád je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.

3.5.  Z technických důvodů jsou 90 minut před uzavřením provozovny Poskytovatele Služeb oděvy přijímané až na následující den.
4.  Informace o zpracovávání osobních údajů
4.1.  Poskytovatel Služeb při poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Zákazníka a ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), 
vystupuje vůči Zákazníkovi jako správce osobních údajů.

4.2.  Účel zpracování:
  Poskytovatel Služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka 

k těmto účelům:
 a) Uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby; a 
 b) případné reklamační řízení po poskytnutí Služby („Účel zpracování“).
 Právním základem je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
4.3. Doba zpracování:
  Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování specifikovaného 

v čl. 4.2 Všeobecných obchodních podmínek, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí Služby, a dále pak po dobu, 
po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4.4.  Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, nicméně jejich neposkytnutí či následný 
nesouhlas s jejich zpracováním znamená překážku pro poskytnutí Služby. 

4.5. Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
 Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 
 a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 b) právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 c) právo požadovat po Poskytovateli Služeb opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 e) právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4.6. Kontaktní údaje správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníka:
  Kontaktovat Poskytovatele Služeb ohledně ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv Zákazníka, lze písemně prostřednictvím 

dopisu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v čl. 1.1 Všeobecných obchodních podmínek, na e-mailové adrese: info@5asec.cz 
a dále na tel.: 778 704 470 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
5.1.  Zákazník má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotře-

bitelského sporu.
5.2.  Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu.
5.3. Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na stránkách: www.coi.cz.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinností dne 25. května 2018.
6.2.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

Standard AquaSecStandard AquaSec

Standard AquaSec

povlečení polštář malý 59 69
povlečení polštář velký 69 79
sada povlečení dětské   
(polštář+postel+prostěradlo)

159 189

sada povlečení (2 povlaky na polštáře 
+ povlečení na deku + prostěradlo) 169 199

 bYtOVé DeKORAce

koberec bavlněný, vlněný, syntetický 210/1 m2

koberec s dlouhým vlasem bavlněný, vlněný, 
syntetický

260/1 m2

potah na kanape, sedací soupravu 2–3 místné 499 560
potah na křeslo 129 150
potah na matrace slabý 339 390
potah na matrace silný 489 560
potah do kočárku 209 240
ubrus malý 109 129
ubrus velký 169 199
záclona malá do 3 m 109 130
záclona velká od 3–10 m 189 220
závěs malý do 3 m 139 160
závěs velký od 3–10 m 249 290
doplňky k závěsům velký kus 39 45
doplňky k závěsům malý kus 29 35

 ObAlOVé mAteRiálY

plastový obal na oděv 4
plastová taška na deky 6
potah na oděvy 5áSec 119
vratné zálohované ramínko 9

 SlužbY

antimol/antiroztoč malý kus 99
antimol/antiroztoč velký kus 149
apretace bez karty/s kartou 79 67
aviváž bez karty/s kartou 24 19
impregnace bez karty/s kartou 115 99
vakuové balení 49
zákaznická karta 249
superpuky 149 126
škrobení 30 25

batoh 189 215
bunda dětská, bunda lehká 199 228
bunda chemické čištění 269 310
bunda duté vlákno 269 310
bunda péřová 359 412
dětské oblečení 1 kus 199 229
fusak dětský, nánožník duté vlákno 309 355
halenka dámská 119 139
hračka plyšová malá 109
hračka plyšová velká do 60 cm 299
kabát dětský 199 229
kabát lehký, anorak, baloňák 249 286
kabát péřový 419 480
kabát zimní, dlouhý, tříčtvrteční 269 297
kalhoty, džíny 169 199
kalhoty lyžařské 309 350
kombinéza lyžařská 359 412
korzet 199 229
korzet svatební 249 290
Košile expres čištění (bez zákaznické karty) 89
košile složení 19
košile žehlení 79
kožíšek umělý 319 369
kravata 99
motýlek 35
plášť promoční 249 289
pléd malý 149 170
pléd velký 169 199
rondon, blůza lékařská 99 119
sako 219 250
spací pytel duté vlákno/péřový 339/499 377/512
sukně 169 199
sukně plisovaná 229
sukně svatební 579 650
sukně večerní 359 400
svetr, pulover, mikina 109 125
svetr s podšívkou 109 125
šátek, šála zimní 89 100
šaty dámské krátké, jednoduché 219 250
šaty dámské dlouhé 295 340
šaty svatební 699 800
šaty večerní 359 410
šortky 129 150
taška 5āsec praní drobností např. spodní prádlo 199
tričko, tričko bez rukávů 89
tričko polo (s límečkem) 89
tepláky 109
uniforma 2 kusy 299 350
vesta obleková 109 125
vesta péřová 359 410
vesta duté vlákno 219 250
zástěra 39
závoj svatební 229 260
smoking, žaket 359 410
žehlení sukně svatební/sukně křtiny 299

žehlení 1 kus 99
žehlení svatebních šatů 329
župan 169 190

 KŮže A KOžešinY

autopotah 470
bunda, plášť krátký, paleto, 615
bunda, plášť, paleto – kombinace s textilií 615
čepice, kapuce, límec 315
drobnosti do 30 cm 220
drobnosti nad 30 cm 315
dubeňák, plášť nebo kabát dlouhý 720
kalhoty, kalhoty – kombinace s textilem 615
koberec kožený, kožešinový 1 000
kombinéza motoristická 1 140
kombinéza motoristická vícebarevná 3 630
kožich – zrzavá liška, velur, nutrie, 
persian, bizam, králík

720

kožich – stříbrná liška, norek, činčila, rys,… 1 500
kravata, pásek, rukavice 315
nánožník 470
předložka (kožená, kožešinová do 1 m2) 315
předložka (kožená, kožešinová nad 1 m2) 630
sako, košile 615
sukně do 50cm 315
sukně nad 50 cm 615
šaty 615
šortky 470
vesta, vesta-kombinace s textilií 315
vesta kožešinová-beran apod. 470
vložka (do bund, kabátu, paleta, pláště) 315

V ceně čištění je i domaštění.

DOPlňKOVé SlUžby
impregnace kožichu 1 000
přebarvení – změna barvy 1 000
obarvení částečné – pouze některých míst 450

 lOžnÍ PRáDlO

deka jednolůžko duté vlákno, ovčí rouno 249 290
deka dvoulůžko duté vlákno 349 400
deka péřová jednolůžko 379 435
deka péřová dvoulůžko 479 550
deka vlněná, larisa jednolůžko 199 230
deka vlněná, larisa dvoulůžko 269 320
polštář malý, polštářek 89 105
polštář velký, duté vlákno 139 160
polštář péřový malý 230 270
polštář péřový velký 259 299
prostěradlo malé 69 79
prostěradlo velké 79 89
povlečení na deku jednolůžko 89 99
povlečení na deku dvoulůžko 99 119

AquaSecStandard

iDeAl čeSKá s.r.o., Holečkova 777/39, 150 00, Praha 5, vedená městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80080, IČO: 26211459, DIČ: CZ26211459 
Odpovědný zástupce: Ing. Markéta beaujardová, IČP: 100376290 

Vedoucí provozovny: Jana Tukhi

PROVOznÍ DObA
PO–SO: 9.00–21.00 

ne A SVátKY: 10.00–20.00

cenÍK PlAtnÝ OD 1. 9. 2019 Vaňkovka

 ÚPRAVY ODĚVŮ

Podrobný ceník k dispozici u pultu. Uvedené ceny jsou v Kč včetně 21% DPH.

látka
kůže  

a semiš
kožichy 

(vlasem navrch)

KAlhOtY, šORtKY, tePláKY

Zkrácení, prodloužení (podle pracnosti) 200–480 300–550 x
Zůžení, rozšíření nohavic 180–380 300–500 x
Zůžení, rozšíření v pase, snížení pasu 220–350 300–500 x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/269(+Zip) 290/350/(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet 240–360(+Mat) 240–360(+Mat) x
Výměna gumy v pase, u nohavic 340–380 X x
Oprava jedné kapsy/výměna 85–180 85–250 x
Oprava děr, trhlin (podle pracnosti) 85–350 150–500 x

SuKnĚ, šAtY

Zkrácení, prodloužení 235–380 350–650 x
Zůžení, rozšíření v pase v bocích, snížení pasu 280–420 350–700 x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/242(+Zip) 290/350(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet/vsazení 240–360(+Mat) 240 360(+Mat) x

KOšile, hAlenKY, tRičKA, miKinY

Zkrácení rukávů klasické, rozparek s manžetou 180/273/290 320/390/450 x

Zkrácení rukávů s napletou, se zipem,  
s podšívkou

220/290/340 360/550/650 x

Zkrácení délky (podle pracnosti) 220–450 450–650 x
Zůžení, rozšíření (podle pracnosti) 180–450 400–700 x
Výměna nápletu část/komplet 250–450(+Mat) 450 950(+Mat) x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/269(+Zip) 227/269(+Zip) x
Obrácení límce/komplet výměna bez materiálu 160/280 320/490 x

SAKO, bunDY, VeStY, KAbátY,  
KOžichY PánSKé/DámSKé

Zkrácení délky klasické, s rozparkem,  
s podšívkou

393/462/540 450/620/550 870/980/1 000

Zkrácení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem

310/420/480 470/550/670 460/580/620

Prodloužení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem (bez mat)

358/414/480 550/650/680 520/620/680

Předělávky na moderní střih na míru/zmenšení, 
zvětšení

Od 950 Od 1 600 Od 2 500

Oprava odření/olemování na rukávech 
/kapsy/přednice

290/290/490 380/520/800 570/790/1 290

Zůžení ramena bez podšívky, s podšívkou 500/750 680/780 1 460

Výměna podšívky bez kapes, s teplou vložkou, 
každá kapsa

1 080/1 350/165
1 270/ 

1 420/190
1 350

Výměna zipu (s podšívkou) 345/420(+Zip) 550/580(+Zip) 580(+Zip)



1. Obecná ustanovení
1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností IDEAL ČESKÁ s.r.o., se 

sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26211459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 80080, jako poskytovatelem služeb („Poskytovatel Služeb“), a zákazníkem („Zákazník“) při poskytování 
služeb spočívajících zejména v:

 a) čištění oděvů;
 b) čištění kůží a kožešin;
 c) úpravy oděvů;
 d) čištění koberců (to vše dále jako „Služby“).
2. Práva a povinnosti Zákazníka
2.1.  Zákazník je povinen řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými v každé provozovně Poskytovatele Služeb. Objed-

náním Služby Zákazník stvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami řádně seznámil.
2.2.  Zákazník je povinen před poskytnutím Služeb odstranit veškeré věci umístěné v oděvech (v kapsách, v podšívce, apod.). V případě, 

že tak Zákazník neučiní, má se za to, že spolu s oděvy nebyly žádné takové věci převzaty a Poskytovatel Služeb nenese jakoukoliv 
odpovědnost za jejich ztrátu, poškození či zničení.

2.3.  Zákazník je povinen předložit oděvy opatřené štítky s informacemi týkajícími se způsobu čištění. Čištění bude poskytnuto v soula-
du s těmito informacemi.

2.4.  V případě, že takové informace nebudou na oděvech uvedené, Zákazník je pokaždé informován o možném riziku spojeným 
s provedením Služeb prostřednictvím dokumentu s názvem Podmínky poskytnutí služby, který Zákazník podepíše. Služby budou 
provedeny způsobem dohodnutým se Zákazníkem, který bude zaznamenán na příjmovém lístku.

2.5.  Platba za poskytnutí Služeb se provádí předem. Ceník Služeb je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.
2.6.  Při předání oděvů k vyčištění Zákazník obdrží zakázkový (výdejní) lístek, na základě kterého mu budou oděvy po vyčištění vydány.
2.7.  Pokud jsou oděvy silně znečištěny, doba čištění se automaticky prodlužuje na dobu potřebnou k jejich vyčištění.
2.8.  Zákazník je povinen si oděv vyzvednout v co nejkratším termínu po provedení Služby.
2.9.  Nevyzvedne-li si Zákazník oděv do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měl být oděv vyčištěn, nebo do jednoho měsíce od vyro-

zumění o vyřízení reklamace, je povinen zaplatit Poskytovateli Služeb za uskladnění oděvů cenu ve výši 10,-Kč /1 kus/den.
2.10.  Zakázku si Zákazník musí převzít nejpozději do 6 měsíců ode dne zadání zakázky, jestliže tak neučiní, je Poskytovatel Služeb 

oprávněn tento oděv prodat na účet Zákazníka anebo darovat některé z charitativních společností. Z případného výtěžku z prodeje 
je Poskytovatel Služeb oprávněn odečíst cenu uskladnění a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

2.11.  V případě ztráty výdejního lístku je Zákazník povinen předložit občanský průkaz a vyplnit tzv. „prohlášení při ztrátě výdejního 
lístku“, na jehož základě mu bude oděv vyhledán za poplatek 30,-Kč, a to po uplynutí lhůty 14-ti dnů ode dne takového prohlášení.

3.  Práva a povinnosti Poskytovatele Služeb
3.1.  Poskytovatel Služeb se zavazuje provést Služby řádně a včas.
3.2.  Poskytovatel Služeb je odpovědný za ztrátu a škodu na oděvech v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a těmito 

Všeobecnými obchodními podmínkami.
3.3.  V případě ztráty, poškození, odcizení či znehodnocení oděvu bude při výplatě náhrady ze strany Poskytovatele služeb zohledněno 

jeho opotřebení a reálná cena v době výskytu této skutečnosti. Náhrada se poskytuje dle povahy v penězích, je-li to účelné opravou, 
uvedením do původního stavu, resp. zajištěním věci nové.

3.4.  Reklamaci je možné uplatnit v kterékoli provozovně Poskytovatele Služeb u pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace. Rekla-
mační řád je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.

3.5.  Z technických důvodů jsou 90 minut před uzavřením provozovny Poskytovatele Služeb oděvy přijímané až na následující den.
4.  Informace o zpracovávání osobních údajů
4.1.  Poskytovatel Služeb při poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Zákazníka a ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), 
vystupuje vůči Zákazníkovi jako správce osobních údajů.

4.2.  Účel zpracování:
  Poskytovatel Služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka 

k těmto účelům:
 a) Uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby; a 
 b) případné reklamační řízení po poskytnutí Služby („Účel zpracování“).
 Právním základem je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
4.3. Doba zpracování:
  Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování specifikovaného 

v čl. 4.2 Všeobecných obchodních podmínek, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí Služby, a dále pak po dobu, 
po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4.4.  Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, nicméně jejich neposkytnutí či následný 
nesouhlas s jejich zpracováním znamená překážku pro poskytnutí Služby. 

4.5. Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
 Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 
 a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 b) právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 c) právo požadovat po Poskytovateli Služeb opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 e) právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4.6. Kontaktní údaje správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníka:
  Kontaktovat Poskytovatele Služeb ohledně ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv Zákazníka, lze písemně prostřednictvím 

dopisu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v čl. 1.1 Všeobecných obchodních podmínek, na e-mailové adrese: info@5asec.cz 
a dále na tel.: 778 704 470 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
5.1.  Zákazník má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotře-

bitelského sporu.
5.2.  Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu.
5.3. Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na stránkách: www.coi.cz.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinností dne 25. května 2018.
6.2.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

Standard AquaSecStandard AquaSec

Standard AquaSec

povlečení polštář malý 59 69
povlečení polštář velký 69 79
sada povlečení dětské   
(polštář+postel+prostěradlo)

159 189

sada povlečení (2 povlaky na polštáře 
+ povlečení na deku + prostěradlo) 169 199

 bYtOVé DeKORAce

koberec bavlněný, vlněný, syntetický 210/1 m2

koberec s dlouhým vlasem bavlněný, vlněný, 
syntetický

260/1 m2

potah na kanape, sedací soupravu 2–3 místné 499 560
potah na křeslo 129 150
potah na matrace slabý 339 390
potah na matrace silný 489 560
potah do kočárku 209 240
ubrus malý 109 129
ubrus velký 169 199
záclona malá do 3 m 109 130
záclona velká od 3–10 m 189 220
závěs malý do 3 m 139 160
závěs velký od 3–10 m 249 290
doplňky k závěsům velký kus 39 45
doplňky k závěsům malý kus 29 35

 ObAlOVé mAteRiálY

plastový obal na oděv 4
plastová taška na deky 6
potah na oděvy 5áSec 119
vratné zálohované ramínko 9

 SlužbY

antimol/antiroztoč malý kus 99
antimol/antiroztoč velký kus 149
apretace bez karty/s kartou 79 67
aviváž bez karty/s kartou 24 19
impregnace bez karty/s kartou 115 99
vakuové balení 49
zákaznická karta 249
superpuky 149 126
škrobení 30 25

batoh 189 215
bunda dětská, bunda lehká 199 228
bunda chemické čištění 269 310
bunda duté vlákno 269 310
bunda péřová 359 412
dětské oblečení 1 kus 199 229
fusak dětský, nánožník duté vlákno 309 355
halenka dámská 119 139
hračka plyšová malá 109
hračka plyšová velká do 60 cm 299
kabát dětský 199 229
kabát lehký, anorak, baloňák 249 286
kabát péřový 419 480
kabát zimní, dlouhý, tříčtvrteční 269 297
kalhoty, džíny 169 199
kalhoty lyžařské 309 350
kombinéza lyžařská 359 412
korzet 199 229
korzet svatební 249 290
Košile expres čištění (bez zákaznické karty) 89
košile složení 19
košile žehlení 79
kožíšek umělý 319 369
kravata 99
motýlek 35
plášť promoční 249 289
pléd malý 149 170
pléd velký 169 199
rondon, blůza lékařská 99 119
sako 219 250
spací pytel duté vlákno/péřový 339/499 377/512
sukně 169 199
sukně plisovaná 229
sukně svatební 579 650
sukně večerní 359 400
svetr, pulover, mikina 109 125
svetr s podšívkou 109 125
šátek, šála zimní 89 100
šaty dámské krátké, jednoduché 219 250
šaty dámské dlouhé 295 340
šaty svatební 699 800
šaty večerní 359 410
šortky 129 150
taška 5āsec praní drobností např. spodní prádlo 199
tričko, tričko bez rukávů 89
tričko polo (s límečkem) 89
tepláky 109
uniforma 2 kusy 299 350
vesta obleková 109 125
vesta péřová 359 410
vesta duté vlákno 219 250
zástěra 39
závoj svatební 229 260
smoking, žaket 359 410
žehlení sukně svatební/sukně křtiny 299

žehlení 1 kus 99
žehlení svatebních šatů 329
župan 169 190

 KŮže A KOžešinY

autopotah 470
bunda, plášť krátký, paleto, 615
bunda, plášť, paleto – kombinace s textilií 615
čepice, kapuce, límec 315
drobnosti do 30 cm 220
drobnosti nad 30 cm 315
dubeňák, plášť nebo kabát dlouhý 720
kalhoty, kalhoty – kombinace s textilem 615
koberec kožený, kožešinový 1 000
kombinéza motoristická 1 140
kombinéza motoristická vícebarevná 3 630
kožich – zrzavá liška, velur, nutrie, 
persian, bizam, králík

720

kožich – stříbrná liška, norek, činčila, rys,… 1 500
kravata, pásek, rukavice 315
nánožník 470
předložka (kožená, kožešinová do 1 m2) 315
předložka (kožená, kožešinová nad 1 m2) 630
sako, košile 615
sukně do 50cm 315
sukně nad 50 cm 615
šaty 615
šortky 470
vesta, vesta-kombinace s textilií 315
vesta kožešinová-beran apod. 470
vložka (do bund, kabátu, paleta, pláště) 315

V ceně čištění je i domaštění.

DOPlňKOVé SlUžby
impregnace kožichu 1 000
přebarvení – změna barvy 1 000
obarvení částečné – pouze některých míst 450

 lOžnÍ PRáDlO

deka jednolůžko duté vlákno, ovčí rouno 249 290
deka dvoulůžko duté vlákno 349 400
deka péřová jednolůžko 379 435
deka péřová dvoulůžko 479 550
deka vlněná, larisa jednolůžko 199 230
deka vlněná, larisa dvoulůžko 269 320
polštář malý, polštářek 89 105
polštář velký, duté vlákno 139 160
polštář péřový malý 230 270
polštář péřový velký 259 299
prostěradlo malé 69 79
prostěradlo velké 79 89
povlečení na deku jednolůžko 89 99
povlečení na deku dvoulůžko 99 119

AquaSecStandard

iDeAl čeSKá s.r.o., Holečkova 777/39, 150 00, Praha 5, vedená městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80080, IČO: 26211459, DIČ: CZ26211459 
Odpovědný zástupce: Ing. Markéta beaujardová, IČP: 100376290 

Vedoucí provozovny: Ivana Prudková

PROVOznÍ DObA
PO–Pá: 9.00–20.00 

SO, ne A SVátKY: 10.00–18.00

cenÍK PlAtnÝ OD 1. 9. 2019 cAmPuS

 ÚPRAVY ODĚVŮ

Podrobný ceník k dispozici u pultu. Uvedené ceny jsou v Kč včetně 21% DPH.

látka
kůže  

a semiš
kožichy 

(vlasem navrch)

KAlhOtY, šORtKY, tePláKY

Zkrácení, prodloužení (podle pracnosti) 200–480 300–550 x
Zůžení, rozšíření nohavic 180–380 300–500 x
Zůžení, rozšíření v pase, snížení pasu 220–350 300–500 x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/269(+Zip) 290/350/(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet 240–360(+Mat) 240–360(+Mat) x
Výměna gumy v pase, u nohavic 340–380 X x
Oprava jedné kapsy/výměna 85–180 85–250 x
Oprava děr, trhlin (podle pracnosti) 85–350 150–500 x

SuKnĚ, šAtY

Zkrácení, prodloužení 235–380 350–650 x
Zůžení, rozšíření v pase v bocích, snížení pasu 280–420 350–700 x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/242(+Zip) 290/350(+Zip) x
Výměna podšívky část/komplet/vsazení 240–360(+Mat) 240 360(+Mat) x

KOšile, hAlenKY, tRičKA, miKinY

Zkrácení rukávů klasické, rozparek s manžetou 180/273/290 320/390/450 x

Zkrácení rukávů s napletou, se zipem,  
s podšívkou

220/290/340 360/550/650 x

Zkrácení délky (podle pracnosti) 220–450 450–650 x
Zůžení, rozšíření (podle pracnosti) 180–450 400–700 x
Výměna nápletu část/komplet 250–450(+Mat) 450 950(+Mat) x
Výměna zipu (s podšívkou) 227/269(+Zip) 227/269(+Zip) x
Obrácení límce/komplet výměna bez materiálu 160/280 320/490 x

SAKO, bunDY, VeStY, KAbátY,  
KOžichY PánSKé/DámSKé

Zkrácení délky klasické, s rozparkem,  
s podšívkou

393/462/540 450/620/550 870/980/1 000

Zkrácení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem

310/420/480 470/550/670 460/580/620

Prodloužení rukávů klasické, s rozparkem,  
se zipem (bez mat)

358/414/480 550/650/680 520/620/680

Předělávky na moderní střih na míru/zmenšení, 
zvětšení

Od 950 Od 1 600 Od 2 500

Oprava odření/olemování na rukávech 
/kapsy/přednice

290/290/490 380/520/800 570/790/1 290

Zůžení ramena bez podšívky, s podšívkou 500/750 680/780 1 460

Výměna podšívky bez kapes, s teplou vložkou, 
každá kapsa

1 080/1 350/165
1 270/ 

1 420/190
1 350

Výměna zipu (s podšívkou) 345/420(+Zip) 550/580(+Zip) 580(+Zip)



1. Obecná ustanovení
1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi společností IDEAL ČESKÁ s.r.o., se 

sídlem Holečkova 777/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26211459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 80080, jako poskytovatelem služeb („Poskytovatel Služeb“), a zákazníkem („Zákazník“) při poskytování 
služeb spočívajících zejména v:

 a) čištění oděvů;
 b) čištění kůží a kožešin;
 c) úpravy oděvů;
 d) čištění koberců (to vše dále jako „Služby“).
2. Práva a povinnosti Zákazníka
2.1.  Zákazník je povinen řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými v každé provozovně Poskytovatele Služeb. Objed-

náním Služby Zákazník stvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami řádně seznámil.
2.2.  Zákazník je povinen před poskytnutím Služeb odstranit veškeré věci umístěné v oděvech (v kapsách, v podšívce, apod.). V případě, 

že tak Zákazník neučiní, má se za to, že spolu s oděvy nebyly žádné takové věci převzaty a Poskytovatel Služeb nenese jakoukoliv 
odpovědnost za jejich ztrátu, poškození či zničení.

2.3.  Zákazník je povinen předložit oděvy opatřené štítky s informacemi týkajícími se způsobu čištění. Čištění bude poskytnuto v soula-
du s těmito informacemi.

2.4.  V případě, že takové informace nebudou na oděvech uvedené, Zákazník je pokaždé informován o možném riziku spojeným 
s provedením Služeb prostřednictvím dokumentu s názvem Podmínky poskytnutí služby, který Zákazník podepíše. Služby budou 
provedeny způsobem dohodnutým se Zákazníkem, který bude zaznamenán na příjmovém lístku.

2.5.  Platba za poskytnutí Služeb se provádí předem. Ceník Služeb je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.
2.6.  Při předání oděvů k vyčištění Zákazník obdrží zakázkový (výdejní) lístek, na základě kterého mu budou oděvy po vyčištění vydány.
2.7.  Pokud jsou oděvy silně znečištěny, doba čištění se automaticky prodlužuje na dobu potřebnou k jejich vyčištění.
2.8.  Zákazník je povinen si oděv vyzvednout v co nejkratším termínu po provedení Služby.
2.9.  Nevyzvedne-li si Zákazník oděv do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měl být oděv vyčištěn, nebo do jednoho měsíce od vyro-

zumění o vyřízení reklamace, je povinen zaplatit Poskytovateli Služeb za uskladnění oděvů cenu ve výši 10,-Kč /1 kus/den.
2.10.  Zakázku si Zákazník musí převzít nejpozději do 6 měsíců ode dne zadání zakázky, jestliže tak neučiní, je Poskytovatel Služeb 

oprávněn tento oděv prodat na účet Zákazníka anebo darovat některé z charitativních společností. Z případného výtěžku z prodeje 
je Poskytovatel Služeb oprávněn odečíst cenu uskladnění a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

2.11.  V případě ztráty výdejního lístku je Zákazník povinen předložit občanský průkaz a vyplnit tzv. „prohlášení při ztrátě výdejního 
lístku“, na jehož základě mu bude oděv vyhledán za poplatek 30,-Kč, a to po uplynutí lhůty 14-ti dnů ode dne takového prohlášení.

3.  Práva a povinnosti Poskytovatele Služeb
3.1.  Poskytovatel Služeb se zavazuje provést Služby řádně a včas.
3.2.  Poskytovatel Služeb je odpovědný za ztrátu a škodu na oděvech v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy a těmito 

Všeobecnými obchodními podmínkami.
3.3.  V případě ztráty, poškození, odcizení či znehodnocení oděvu bude při výplatě náhrady ze strany Poskytovatele služeb zohledněno 

jeho opotřebení a reálná cena v době výskytu této skutečnosti. Náhrada se poskytuje dle povahy v penězích, je-li to účelné opravou, 
uvedením do původního stavu, resp. zajištěním věci nové.

3.4.  Reklamaci je možné uplatnit v kterékoli provozovně Poskytovatele Služeb u pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace. Rekla-
mační řád je umístěn v každé provozovně Poskytovatele Služeb.

3.5.  Z technických důvodů jsou 90 minut před uzavřením provozovny Poskytovatele Služeb oděvy přijímané až na následující den.
4.  Informace o zpracovávání osobních údajů
4.1.  Poskytovatel Služeb při poskytování Služeb zpracovává osobní údaje Zákazníka a ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), 
vystupuje vůči Zákazníkovi jako správce osobních údajů.

4.2.  Účel zpracování:
  Poskytovatel Služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka 

k těmto účelům:
 a) Uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí Služby; a 
 b) případné reklamační řízení po poskytnutí Služby („Účel zpracování“).
 Právním základem je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
4.3. Doba zpracování:
  Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování specifikovaného 

v čl. 4.2 Všeobecných obchodních podmínek, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí Služby, a dále pak po dobu, 
po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4.4.  Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, nicméně jejich neposkytnutí či následný 
nesouhlas s jejich zpracováním znamená překážku pro poskytnutí Služby. 

4.5. Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
 Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 
 a) právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 b) právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 c) právo požadovat po Poskytovateli Služeb opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 d) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 e) právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4.6. Kontaktní údaje správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníka:
  Kontaktovat Poskytovatele Služeb ohledně ochrany osobních údajů, včetně uplatnění práv Zákazníka, lze písemně prostřednictvím 

dopisu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v čl. 1.1 Všeobecných obchodních podmínek, na e-mailové adrese: info@5asec.cz 
a dále na tel.: 778 704 470 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00, s výjimkou dnů pracovního klidu.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
5.1.  Zákazník má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotře-

bitelského sporu.
5.2.  Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu.
5.3. Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na stránkách: www.coi.cz.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinností dne 25. května 2018.
6.2.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb

Standard AquaSecStandard AquaSec

Standard AquaSec

povlečení polštář malý 59 69
povlečení polštář velký 69 79
sada povlečení dětské   
(polštář+postel+prostěradlo)

159 189

sada povlečení (2 povlaky na polštáře 
+ povlečení na deku + prostěradlo) 169 199

 bYtOVé DeKORAce

koberec bavlněný, vlněný, syntetický 210/1 m2

koberec s dlouhým vlasem bavlněný, vlněný, 
syntetický

260/1 m2

potah na kanape, sedací soupravu 2–3 místné 499 560
potah na křeslo 129 150
potah na matrace slabý 339 390
potah na matrace silný 489 560
potah do kočárku 209 240
ubrus malý 109 129
ubrus velký 169 199
záclona malá do 3 m 109 130
záclona velká od 3–10 m 189 220
závěs malý do 3 m 139 160
závěs velký od 3–10 m 249 290
doplňky k závěsům velký kus 39 45
doplňky k závěsům malý kus 29 35

 ObAlOVé mAteRiálY

plastový obal na oděv 4
plastová taška na deky 6
potah na oděvy 5áSec 119
vratné zálohované ramínko 9

 SlužbY

antimol/antiroztoč malý kus 99
antimol/antiroztoč velký kus 149
apretace bez karty/s kartou 79 67
aviváž bez karty/s kartou 24 19
impregnace bez karty/s kartou 115 99
vakuové balení 49
zákaznická karta 249
superpuky 149 126
škrobení 30 25

batoh 189 215
bunda dětská, bunda lehká 199 228
bunda chemické čištění 269 310
bunda duté vlákno 269 310
bunda péřová 359 412
dětské oblečení 1 kus 199 229
fusak dětský, nánožník duté vlákno 309 355
halenka dámská 119 139
hračka plyšová malá 109
hračka plyšová velká do 60 cm 299
kabát dětský 199 229
kabát lehký, anorak, baloňák 249 286
kabát péřový 419 480
kabát zimní, dlouhý, tříčtvrteční 269 297
kalhoty, džíny 169 199
kalhoty lyžařské 309 350
kombinéza lyžařská 359 412
korzet 199 229
korzet svatební 249 290
Košile expres čištění (bez zákaznické karty) 89
košile složení 19
košile žehlení 79
kožíšek umělý 319 369
kravata 99
motýlek 35
plášť promoční 249 289
pléd malý 149 170
pléd velký 169 199
rondon, blůza lékařská 99 119
sako 219 250
spací pytel duté vlákno/péřový 339/499 377/512
sukně 169 199
sukně plisovaná 229
sukně svatební 579 650
sukně večerní 359 400
svetr, pulover, mikina 109 125
svetr s podšívkou 109 125
šátek, šála zimní 89 100
šaty dámské krátké, jednoduché 219 250
šaty dámské dlouhé 295 340
šaty svatební 699 800
šaty večerní 359 410
šortky 129 150
taška 5āsec praní drobností např. spodní prádlo 199
tričko, tričko bez rukávů 89
tričko polo (s límečkem) 89
tepláky 109
uniforma 2 kusy 299 350
vesta obleková 109 125
vesta péřová 359 410
vesta duté vlákno 219 250
zástěra 39
závoj svatební 229 260
smoking, žaket 359 410
žehlení sukně svatební/sukně křtiny 299

žehlení 1 kus 99
žehlení svatebních šatů 329
župan 169 190

 KŮže A KOžešinY

autopotah 470
bunda, plášť krátký, paleto, 615
bunda, plášť, paleto – kombinace s textilií 615
čepice, kapuce, límec 315
drobnosti do 30 cm 220
drobnosti nad 30 cm 315
dubeňák, plášť nebo kabát dlouhý 720
kalhoty, kalhoty – kombinace s textilem 615
koberec kožený, kožešinový 1 000
kombinéza motoristická 1 140
kombinéza motoristická vícebarevná 3 630
kožich – zrzavá liška, velur, nutrie, 
persian, bizam, králík

720

kožich – stříbrná liška, norek, činčila, rys,… 1 500
kravata, pásek, rukavice 315
nánožník 470
předložka (kožená, kožešinová do 1 m2) 315
předložka (kožená, kožešinová nad 1 m2) 630
sako, košile 615
sukně do 50cm 315
sukně nad 50 cm 615
šaty 615
šortky 470
vesta, vesta-kombinace s textilií 315
vesta kožešinová-beran apod. 470
vložka (do bund, kabátu, paleta, pláště) 315

V ceně čištění je i domaštění.

DOPlňKOVé SlUžby
impregnace kožichu 1 000
přebarvení – změna barvy 1 000
obarvení částečné – pouze některých míst 450

 lOžnÍ PRáDlO

deka jednolůžko duté vlákno, ovčí rouno 249 290
deka dvoulůžko duté vlákno 349 400
deka péřová jednolůžko 379 435
deka péřová dvoulůžko 479 550
deka vlněná, larisa jednolůžko 199 230
deka vlněná, larisa dvoulůžko 269 320
polštář malý, polštářek 89 105
polštář velký, duté vlákno 139 160
polštář péřový malý 230 270
polštář péřový velký 259 299
prostěradlo malé 69 79
prostěradlo velké 79 89
povlečení na deku jednolůžko 89 99
povlečení na deku dvoulůžko 99 119

AquaSecStandard

cenÍK PlAtnÝ OD 1. 9. 2019 Plzeň Plaza

PROVOznÍ DObA
PO–ne: 9.00–21.00

iDeAl čeSKá s.r.o., Holečkova 777/39, 150 00, Praha 5, vedená městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80080, IČO: 26211459, DIČ: CZ26211459 
Odpovědný zástupce: Ing. Markéta beaujardová, IČP: 100376290 

Vedoucí provozovny: Klára Kalná

Podrobný ceník k dispozici u pultu. Uvedené ceny jsou v Kč včetně 21% DPH.

 ÚPRAVY ODĚVŮ látKA

PánSKé ( DámSKé) KAlhOtY, DžÍnY

úprava délky (s manžetou) 306 306
Výměna zipu (džíny) 250 + zip
Oprava džínů v rozkroku podlepením 223–264

PánSKé ( DámSKé) SAKO, KAbát

úprava délky (rozparky) 404
Zkrácení rukávů (rozparek) 348
Prodloužení rukávů podšívkou (rozparek) 362
Výměna podšívky dámské sako 1 113 + materiál
Výměna podšívky pánské sako 1 113 + materiál

KOšile, hAlenKY

Zkrácení rukávů (rozparek) 306
Zkrácení délky 250

SuKnĚ

Výměna zipu (s podšívkou) 264 + zip
úprava délky (s podšívkou) 334
Výměna podšívky 626

bunDA

Výměna zipu 362 + zip

DRObné ÚPRAVY

Roztržení 167
Vypodložení rozparku do kabátu 223
Přišití knoflíku 42
Výměna kapes 250
Ušití pásku 306


