Všeobecné obchodní podmínky pro kurzy pořádané
FinMentor s.r.o.
Základní ustanovení
•

FinMentor s.r.o., IČ 05042151, se sídlem Přáslavice 335, 783 54 Přáslavice (dále jen
„Školitel“) poskytuje služby v oblasti finančního vzdělávání, poskytování informací
v oblasti finanční gramotnosti, možností zabezpečení a investování (dále jen
„Služby“), přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Školitelem a
účastníkem kurzu finančního vzdělávání (dále jen „Účastník“) a jsou pro zúčastněné
strany závazné.

•

Cílem školitele je poskytnout účastníkovi co nejkvalitnější služby v oblasti finančního
vzdělávání s důrazem na možnost maximální časové flexibility.

•

Odesláním objednávky účastník souhlasí s obchodními podmínkami včetně ustanovení
„disclaimer“ na webových stránkách akce.

•

Školitel je povinen prošetřit případné reklamace a při oprávněné reklamaci zjednat
nápravu.

Předmět plnění
•

Předmětem plnění je akce specificky popsaná v emailu, který zákazník obdrží po
vyplnění rezervačního formuláře (dále také „Kurz“).

•

Výuka se uskuteční v místě určeném Školitelem, a to po teoretické stránce konzultací
v rozsahu cca 30 hodin.

•

Rozsah praktické výuky případně následného Live Trading Roomu je stanoven
v emailu doručeném po odeslání rezervačního formuláře.

Přihlášení do kurzu
•

Objednávka probíhá formou odeslání rezervačního formuláře a je závazná.

•

Záloha na kurz ve výši 50% z plné ceny je nevratná.

•

Po zahájení kurzu není Účastník oprávněn vyžadovat úhradu kurzovného zpět, a to ani
v poměrné výši.

Obsah kurzu
•

Kurz bude Školitelem veden v souladu s Programem kurzu, který Účastník před
zahájením kurzu obdrží formou emailu.

•

Školitel se zavazuje obstarat výuku prostřednictvím lektorů, které považuje za
kvalitní, a kteří jsou dle jeho uvážení schopni vést výuku kvalitně.

•

Školitel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli aktivity Účastníka, které jsou
realizovány na základě obsahu kurzu.

Zrušení akce ze strany poskytovatele
•

V případě zrušení akce ze strany poskytovatele má Účastník nárok na náhradní termín,
případně vyplacení zálohy (nebo celé částky) zpět.

Zrušení akce ze strany účastníka
•

Účastník má právo zrušit účast na akci kdykoliv, a to zásadně písemnou formou.
Dnem zrušení se v tomto případě rozumí den doručení písemného zrušení Školiteli.

•

V případě zrušení akce účastníkem déle než 14 dnů před zahájením akce bude Účastníkovi
účtován storno poplatek ve výši 75% z plné ceny.

•

V případě zrušení akce účastníkem méně než 14 dnů před zahájením akce bude Účastníkovi
účtován storno poplatek ve výši 90% z plné ceny.

Závěrečná ustanovení
•

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky ani ujednání smluvních stran jinak, řídí se
právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.

•

Znění těchto podmínek je závazné pro obě smluvní strany.

•

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 7. 2016.

•

Účastník odesláním objednávky stvrzuje, že obchodním podmínkám porozuměl a
jejich znění akceptuje.

