Obchodné podmienky
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvných vzťahov, ktoré
vzniknú medzi poskytovateľom, ktorým je Účtovné a daňové centrum s.r.o., so sídlom Trieda
KVP 1, 040 23, IČO: 50 340 581, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice
I., Oddiel: Sro, vložka číslo: 39208/V (ďalej len "predávajúci" v príslušnom tvare)
a objednávateľom/spotrebiteľom uzatvorením zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu
nedodávaného na hmotnom nosiči alebo inou a tvoria súčasť každej zmluvy uzatvorenej
medzi zmluvnými stranami.
Kontaktné údaje:
Účtovné a daňové centrum s.r.o.
Trieda KVP 1
040 23 Košice
IČO: 50 340 581
DIČ: 2120287884
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 39208/V
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2949027436/1100
IBAN: SK3511000000002949027436
SWIFT/BIC:
2. Vznik zmluvného vzťahu
Účastníkmi zmluvného vzťahu sú poskytovateľ a objednávateľ. Zmluvný vzťah vzniká na
základe vyplnenia a odoslania on-line prihlášky alebo ak sa účastník kurzu prihlási
telefonicky. Prihlásiť sa do kurzu je možné na webovej stránke poskytovateľa. Prihlášku, je
možné zaslať aj ako obyčajný e-mail na e-mailovú adresu uctovnedanove@gmail.com alebo
ju doručiť osobne. Podmienkou platnosti elektronickej prihlášky je vyplnenie všetkých
povinne označených údajov v prihláškovom formulári. Prihláška je zároveň návrhom zmluvy
o poskytnutí služby, pričom zmluva vzniká odoslaním resp. doručením samotnej prihlášky.
Zmluva zaniká ukončením kurzu príp. odstúpením poskytovateľa alebo objednávateľa od
zmluvy. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 7 kalendárnych dní pred dňom
začatia kurzu písomným podaním na adresu poskytovateľa. Odstúpenie od zmluvy po
zaplatení kurzu je upravené v článku 4 „ Zmena dohodnutých služieb a odstúpenie od
zmluvy “ týchto všeobecných zmluvných podmienok.
3. Cenové a platobné podmienky
Ceny jednotlivých kurzov vyplývajú z ponuky poskytovateľa verejnenej na stránke jeho
webovej stránke. Prípadné zmeny v cenách sa riadia ustanoveniami článku 4. „Zmeny
dohodnutých služieb a odstúpenie od zmluvy“ týchto všeobecných zmluvných podmienok.
Cena sa hradí prevodom na účet, vkladom hotovosti v ktorejkoľvek pobočke peňažného
ústavu alebo poštovou poukážkou. Účet poskytovateľa je vedený v peňažnom ústave Tatra
banky . Účastník kurzu má právo na vrátenie ceny, ak odstúpi od zmluvy v zmysle článku 4.
„Zmeny dohodnutých služieb a odstúpenie od zmluvy“ týchto všeobecných zmluvných
podmienok.

4. Zmeny dohodnutých služieb a odstúpenie od zmluvy
Ak je poskytovateľ nutený pred začiatkom kurzu zmeniť podstatným spôsobom obsah
zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena vedie aj ku zmene
ceny kurzu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so
zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi. Poskytovateľ má právo zrušiť kurz alebo zmeniť
obsah kurzu resp. zmeniť dátum a miesto konania kurzu, aj bez uvedenia dôvodu. V takom
prípade je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne objednávateľovi..
Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť a zrušiť bez náhrady účasť účastníka v kurze, ak
účastník neuviedol pravdivé údaje vo svojej prihláške, svojim správaním ohrozuje majetok
alebo zdravie ostatných účastníkov alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy
resp. odhlásenia sa z kurzu viac ako 7 kalendárnych dní pred jeho začiatkom, bude
účastníkovi vrátených 100% zaplatenej ceny kurzu. V prípade odstúpenia účastníka menej
ako 7 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu, účastník nemá nárok na vrátenie zaplatenej
ceny. Oznámenie o odstúpení je účastník povinný zaslať doporučene na adresu sídla
poskytovateľa. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia.
Ak sa objednávateľ nezúčastní kurzu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy,
nevzniká mu nárok na vrátenie ceny kurzu. V prípade nároku na vrátenie celej ceny alebo jej
pomernej časti bude čiastka na základe požiadavky účastníka poukázaná na jeho účet
v lehote 14 dní.
5. Zmeškanie kurzu
Za neúčasť objednávateľa na kurze, meškania na kurz a tiež pri jeho predčasnom odchode
z kurzu nespôsobenom zavinením posyktovateľa neposkytuje poskytovateľ možnosť
nahradiť si kurz v inom termíne ani žiadnu finančnú kompenzáciu.
6. Zmena typu kurzu
Prechod z jedného typu kurzu na iný je možný len pred jeho začatím, a to najneskôr 7
kalendárnych dní pred začatím plánovaného kurzu ( t.j. kurzu, na ktorý bol objednávateľ
kurzu pôvodne prihlásený ). V priebehu kurzu už nie je možné prestúpiť na iný typ kurzu.
V prípade prechodu na iný typ kurzu je jeho účastník povinný doplatiť rozdiel v cene kurzu.
V prípade zmeny kurzu z drahšieho na lacnejší poskytovateľ vráti rozdiel v cene v lehote 14
dní od dátumu zmeny.
7. Práva a povinnosti objednávateľa
Objednávateľ má právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
právo vyžadovať od poskytovateľa informácie o podstatných skutočnostiach týkajúcich sa
služieb, právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách.
Objednávateľ je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu
a poskytnutiu služby, zaplatiť cenu kurzu.

8. Ostatné ustanovenia
Objednávateľ výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany
poskytovateľa sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa objednávateľ
výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu
oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv. Všetky poskytnuté osobné údaje sú
zhromažďované a spracúvané výlučne pre interné účely zaradenia do kurzu a
zaregistrovanie v účtovnom systéme poskytovateľa, a to v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov. Vyplnením Prihlášky objednávateľ vyjadruje súhlas so správou,
spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov v informačnom systéme poskytovateľa.
Objednávateľ vyhlasuje, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je
dobrovoľné s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely databázy
uchádzačov o jednotlivé kurzy poskytované poskytovateľom a ako podklad pre fakturáciu.
Súhlas je daný na dobu určitú a to na dobu od doručenia prihlášky na kurz do uplynutia
zmluvného vzťahu s poskytovateľom. Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.06.2016

3. Cenové a platobné podmienky

