SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
Pro případ, že je uzavírána spotřebitelská smlouva ve smyslu ustanovení § 1810 občanského
zákoníku, sděluje tímto Business Academy, z.s., se sídlem Polní 1629, Dubňany, PSČ 696 03,
IČ: 03 78 55 64 (dále jen „Dodavatel“) spotřebiteli následující:
1.

náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a prodávající
si neúčtuje žádné další poplatky vyjma smluvní přepravy;

2.

Dodavatel je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny nebo zálohy ještě před
započetím plnění;

3.

ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Dodavatelem uváděny včetně DPH,
včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží
nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

4.

práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku);

5.

práva z vadného plnění musí Objednatel uplatnit u Dodavatele bez zbytečného
odkladu od zjištění vady, nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy měl možnost vadu
zjistit;

6.

je-li vada odstranitelná, může se spotřebitel domáhat buď opravy nebo doplnění
toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni
předmět řádně užívat, může spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se
domáhat přiměřené slevy z ceny. K právu z vadného plnění náleží i náhrada nákladů
účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však spotřebitel právo
na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu,
soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno
včas;

7.

jelikož Dodavatel se spotřebitelem uzavírá výhradně smlouvy o (a) poskytování
služeb, které Dodavatel splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo (b) dopravě nebo využití volného
času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, není spotřebitel
oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů uzavření smlouvy. Podmínky pro
odstoupení a „stornopoplatky“ jsou upraveny v Obchodních podmínkách konference
Glorious.

8.

smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Dodavatele,
přičemž spotřebitelé mají k těmto údajům přístup na základě písemné žádosti;

9.

smlouvu lze uzavřít v českém jazyce;

10.

Dodavatel není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e)
občanského zákoníku

11.

dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Objednatel právo na jeho mimosoudní
řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, je Objednatel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré
podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách
www.coi.cz.

12.

Kontaktní údaje Dodavatele:
a) adresa pro doručování:
b) adresa elektronické pošty:
c) telefon:

Ondřej Prášek, Polní 1629, 696 03 Dubňany,
info@konferenceglorious.cz,
777 839 081.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Věc:
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát:
Business Academy, z. s.,
Polní 1629,
696 03 Dubňany
IČ: 03 78 55 64
e-mail: info@konferenceglorious.cz
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí
těchto služeb (*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum:
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

