
Uzavřením kupní smlouvy kupující vyslovuje souhlas:
� s podmínkami a pravidly pro registraci a účast na programu 
� s uveřejněním v seznamu absolventů daného programu a s použitím pořizovaných 

fotografií organizátorem během výuky a jejich následným zveřejněním při propagaci 
programu organizátora

� souhlasí s tím, že během výuky nebude pořizovat žádný video a audio záznam 
� s použitím poskytnutých údajů k marketingovým účelům (např. zasílání novinek e-

mailem apod. Klient může požádat písemně o výmaz z databáze na e-mailovou adresu 
info@pohybovestudiok6.cz

Způsob objednání 
� po obdržení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu potvrzení objednávky a 

zálohovou fakturu, jejíž číslo klient použije při platbě jako variabilní symbol. 
Nepoužitím variabilního symbolu při platbě nemůže prodávající zaručit včasné 
dohledání platby

� splatnost faktury je 14 dní
� rezervace místa na službu daného programu se stává závaznou až v momentě   

připsání úhrady zálohové faktury na účet Pohybového studia K6  (nikoli jen 
zasláním přihlášky)

� v případě plné obsazenosti nebo z důvodu nemoci se platba na základě písemné 
žádosti kupujícího převádí bezplatně na jinou jím vybranou akci nebo se na základě 
písemné žádosti vracejí převodem na účet. Při změně podmínek organizátorem (místo, 
datum), popř. zrušení akce se platby vracejí na základě písemné žádosti převodem na 
účet nejpozději do 30 dnů

� prodejce se zavazuje neprodleně zákazníka informovat a potvrdit, že byla objednávka 
stornována

Cena zboží, způsob placení a informace o produktech
� všechny ceny jsou vč. platné DPH. 
� s celkovou cenou svého nákupu je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě 

před jejím závazným potvrzením.
� uplatnění poskytnutých slev se řídí dle informací na jednotlivých internetových 

stránkách
� při všech objednávkách je požadována platba předem.
� platba u služby musí být na účtu společnosti Pohybové studium K6 minimálně 2 

pracovní dny před konáním programu – služby. 

Platbu je možno provést několika způsoby:
� převodem či vkladem na účet 43-9839540257/0100, KS: 0308, VS: číslo zálohové 

faktury
� poštovní poukázkou - složenkou na účet Pohybového studia: 43-9839540257/0100,  

KS: 0308, VS: číslo zálohové faktury
� osobně v hotovosti na recepci pohybového studia K6
� za datum úhrady považuje datum připsání na účet Pohybového studia K6 - nikoli 

datum odeslání z účtu

Storno poplatky 
V případě požadování vrácení platby bude kupujícímu účtován storno poplatek:

� 190 Kč – storno dříve než 28 dnů před začátkem akce



� 290 Kč - storno v době od 28 do 15 dnů před začátkem akce
� 290 Kč – storno v případě nemoci a dodání lékařského potvrzení
� 25% z storno v době od 14 do 10 dnů před začátkem akce, minimálně však 290 Kč
� 50% z ceny - storno v době od 10 do 5 dnů před začátkem akce
� 100% z ceny - storno během 4 dnů před začátkem akce
� 0 Kč pokud akci kupující stornuje před začátkem a bude mít za sebe náhradu
� 150 Kč v případě vracení plateb na zahraniční účet účastníka kurzu

Další platební podmínky
� 200 Kč - vydání duplicitního osvědčení
� 50 Kč - při změně fakturační údajů 


