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Jsme zakladatelé největší sítě opravářů a servisů v ČR www.opravarna.cz. Naše
online platforma propojuje drobné kutily a menší servisy se zákazníky, kteří
poptávají servis nebo opravu výrobků.

Začínali jsme se zprostředkováním oprav mobilních zařízeních, velkých
domácích spotřebičů a dalších elektronických výrobků pro koncové zákazníky.
Postupně jsme se začali zaměřovat na B2B servis. Dnes zajišťujeme instalace a
servis jak pro naše partnery z oblasti pojišťovnictví, tak pro importéry,
respektive prodejce. Jsme například výhradním záručním servisem privátních
značek pro Mall či Decathlon.



Ekologie
CSR

?

Šetříme CO2 a 
nerostné 
suroviny

Podporujeme 
regionální 

zaměstnanost

Poškozené neopravitelné přístroje, nástroje a spotřebiče
jsme schopni dále použít na ND

Prodat vícero poškozených kusů (aukce)

Ekologicky likvidujeme

Snižujeme potřebu skládkových kapacit

Jsme iniciátorem založení spolku opravmecesko.cz, jehož cílem je sdružovat
všechny relevantní partnery se stejnými cíli, kterými jsou především prevence
vzniku odpadu a přechod na cirkulární ekonomiku. Chceme, aby výrobky
vydržely co nejdéle v ekonomice, tedy aby se opravovaly, a pokud už doslouží,
aby byly odevzdány k odborné recyklaci. Chceme, aby se prodávaly a vyráběly
především kvalitní a opravitelné výrobky, a bojovat tak proti masové produkci
„šmejdů“ na jedno použití a proti tzv. "kurvítkům". Tím vším chráníme cenné
nerostné suroviny a přírodě ulevujeme od skládek.



Reference 



Co nabízíme?

Optimalizaci 
servisních 

kapacit

Flexibilitu kapacit oprav v případě, že se zvyšuje počet oprav 
(např. nárůst prodejů)

Flexibilitu kapacit oprav v případech, že se počet oprav snižuje tj.. 
výkonové náklady na interní kapacity se zvyšují 
(např. sezónnost prodejů, pokles prodeje) 

Zastupitelnost v rámci opravárenského týmu
(např. dovolené, nemocnost)



Kapacity
služby 

25

200

1 800

Kmenových servisních specialistů 

Spolupracujících servisních techniků 

Evidovaných & hodnocených servisních techniků a 
opravářů



Pokrytí celé 
ČR



Management 
služby

Zadávání zakázek a sledování workflow ve webové aplikaci 
opravárna.cz

Api propojení s moduly reklamací nebo oprav zákazníka

Předání zakázek prostřednictvím formuláře



Zadávací 
formulář
servisní 
zakázky

ÚDAJE ZÁKAZNÍKA

Jméno / Příjmení

ÚDAJE ZAKÁZKY

Adresa servisního případu

Telefon

Mail Tovární označení přístroje

Popis závady

Placený výjezd

Placená diagnostika

Placený odvoz k opravě

Placený čas opravy

Placené náhradní díly

Urgentnost servisního zásahu

Kategorie 

Typ

Název

Produkt no.

Pokud určuje relevantnost nároku zadavatel není třeba, pokud 
Opravárna:

Datum nákupu:

Nákup jako spotřebitel ANO NE

Nákup jako OSVČ / podnikatel ANO NE

Záruční servis výrobce

Prodloužená  záruka

Pozáruční servis

ANO NE

ANO NE

ANO NE

ANO NE

ANO NE LIMIT

ANO NE LIMIT

ANO NE LIMIT

ANO NE LIMIT

ANO NE LIMIT



Workflow služby

Je možné ho 
vytvořit na míru 

partnera

OPPARTNER OP ZÁK

OPOP

Zadání
požadavku/zakázky
prostřednictvím
(formulář, aplikace, Api)

Akceptace zakázky
dispečinkem, přidělení
čísla zakázky, předání ke
zpracování servisnímu
technikovi.

24h 48h

Kontaktování zákazníka,
domluvení termínu v co
nejkratším čase s
ohledem na možnosti
zákazníka.

Návštěva zákazníka,
diagnostika, zjištění
problému, nabídka
možných řešení. Možná
telefonická konzultace se
operátorem zadavatele.

Postup dle dohody,
realizace opravy, v
případě dostupnosti
náhradního dílu do 5ti.
dní od návštěvy
zákazníka

Měsíční sumarizace
uzavřených zakázek a
vyúčtování. Hodnocení
spokojenosti zákazníků.

PARTNER

Proplacení uzavřených
servisních případů.



Kontaktujte 
nás

Těšíme se na 
spolupráci

Petr Hübner obchodní ředitel

Mail: petr@opravarna.cz

Mobil: +420 602 311 983

www.opravarna.cz

www.opravmecesko.cz

http://www.opravarna.cz/
http://www.opravmecesko.cz/

