VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SDRUŽENÍ ALFA LEF TEAM
pro prodej služeb prostřednictvím webových prezentací
www.alfa-lef-team.cz, www.portalrozvoje.cz, Facebook, LinkedIn apod.
Poskytovatel:
Sdružení Alfa LEF Team sdružuje tyto osoby Lucie Kamenická, Eva Maurerová.
Kontaktní adresa: Jungmannova 1185/33, 431 91 Vejprty
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky sdružení dále jen („poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením
§ 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnos smluvních stran vzniklé v souvislos nebo na
základě smlouvy o poskytování poradenské služby (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi
poskytovatelem a uživatelem služby (dále jen „uživatel“).
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování
poradenské služby. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel v čase měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnos vzniklá po dobu účinnos předchozího znění obchodních
podmínek.
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Veškerá prezentace poskytovaných služeb umístěná ve webovém rozhraní je informa vního
charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb.
2.2. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží/službách a o stanovených cenách. Ceny jsou
uvedeny jako koncové, včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnos po
dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena
možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cenu služeb a případné náklady spojené s jejich dodáním může uživatel uhradit poskytovateli
následujícími způsoby:
● Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1119997033/3030, vedený u společnos
Air Bank, a.s., (dále jen „účet “), a to na základě vystavené faktury. U bezhotovostní platby je
kupující povinen při zadávání platby uvést variabilní symbol platby.
● V hotovos v případě skupinových živých akcí (např. workshopy) nebo v případě poskytování
služeb koučink, mentoring osobně. V případě hotovostních plateb je prodávající povinen
vystavit příjmový pokladní doklad ve dvou vyhotoveních, kdy prodávající i uživatel obdrží po
jednom.
4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1. Dle § 2001 od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon.
Zákonné důvody pro odstoupení od smlouvy jsou následující:
●

Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu
od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnos , o němž strana porušující
smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že
porušení podstatné není.

●

Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany
nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné
strany přiměřenou jistotu.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Svou informační povinnost vůči uživateli služby ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislos se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále
jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní
smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinnos prodávajícího plní
prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
6. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
6.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnos a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnos ), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve
smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání
obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
6.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové
stránce možné provést a závazky prodávajícího ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.
cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
7. DORUČOVÁNÍ
Uživateli může být doručováno na jeho elektronickou adresu.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají,
že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je
spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze
smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst.
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
nejvíce přibližuje. Neplatnos nebo neúčinnos jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních
ustanovení.
8.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není
přístupná.
8.4. Kontaktní údaje poskytovatele: Adresa pro doručování: Jungmannova 1185/33, 43191 Vejprty,
adresa elektronické pošty: info@alfa-lef-team.cz, telefon: 733 794 089.
Ve Vejprtech dne 1. 6. 2019

Lucie Kamenická

Eva Maurerová

