Obchodní podmínky
čl. 1
Úvodní ustanovení
•

•

•

Tyto Obchodní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Centrum nejvyššího poznání s.r.o.
(dále jen Poskytovatel) se sídlem Česká 1113/1, Praha 5, PSČ 158 00, IČ: 28519094, zapsané
v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 147517, upravují
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran (Poskytovatel a koncový Uživatel) vznikající
v souvislosti se službami poskytovanými Poskytovatelem prostřednictvím uživatelského
rozhraní webu www.centrumnejpoznani.cz (dále jen portálu). Podmínky dále upravují práva
a povinnosti vznikající při využívání portálu a další související vztahy.
Uživatelem – tj. účastníkem smluvního vztahu o poskytování služby popsané dále v čl. 2, odst.
1 – může být jen fyzická nebo právnická osoba nacházející se v době využívání služby na území
České republiky nebo Slovenské republiky.
Znění těchto podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat bez předchozího upozornění
Uživatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění podmínek.

čl. 2
Vysvětlení základních pojmů
•

Službou se pro účely těchto podmínek rozumí zpoplatněná služba Poskytovatele spočívající ve
výuce jógy a čchikungu. Dále se službou míní distribuce knih v e-shopu.

čl. 3
Uživatelský účet a nákup knih
•

•

•

Chce-li uživatel využít služby cvičení jógy a čchikungu, je povinen se registrovat v rezervačním
systému. Následně provede rezervaci požadované sloužby a provede platbu převodem
případně kartou či jinými možnostmi prostřednictvím platební brány na Poskytovatelův
bankovní účet č.628519094/2010. U tištěných knih jsou uživateli distribuovány objednávky
poštou formou dobírky resp. doporučené poštovní zásilky v případě úhrady předem.
Při objednávce na portálu je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje
uvedené Uživatelem v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Na základě
těchto údajů je Uživateli vystaven daňový doklad.
Uživatel bere na vědomí, že objednávkový formulář nemusí být dostupný nepřetržitě, a to
s ohledem na dobu nezbytně nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení na straně
Poskytovatele.

čl. 4
Poskytování a využívání služeb
•

Na portálu je seznam děl nabízených Poskytovatelem, a to včetně uvedení ceny služby pro
jednotlivá nabízená díla. Ceny služby pro jednotlivá díla jsou Poskytovatelem uváděny včetně
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). U každého díla je uvedena jeho bližší specifikace.
Nabídka na poskytnutí služby ohledně jednotlivých děl je aktuální po dobu, kdy jsou tato díla
zobrazována na portálu.
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čl. 5
Smluvní vztahy
•
•

Poskytovatel je oprávněn poskytovat službu na základě smluvních vztahů se subjekty
příslušných práv k dotčeným dílům, zejména s nakladateli.
Kromě oprávnění k osobnímu využití díla není Uživatel oprávněn dílo užít jiným způsobem.
Uživatel tak bere na vědomí, že zejména není oprávněn dílo měnit, rozšiřovat, sdělovat
veřejnosti, půjčovat či pronajímat.

čl.6
Platební podmínky
•

•

•
•
•
•

Cena je uvedena u každé služby, a to v českých korunách. Možnosti platby jsou zejména
následující: převod z bankovního konta Uživatele, platba platební kartou, platba za knihu
dobírkou. Uživatel bere na vědomí, že rozsah platebních možností se může v čase měnit.
Výjimkou jsou Kvantové hypnotické regresní terapie, kde se cena stanovuje vzájemnou
dohodou na místě konání terapie po jejím ukončení a je hrazena Uživatelem v hotovosti.
V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby Uživatele, má tento právo na reklamaci
platby. Takovouto reklamaci platby vyřídí Poskytovatel bez zbytečného odkladu a o výsledku
reklamace vyrozumí Uživatele na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce Uživatele.
Poskytovatel se zavazuje vystavit Uživateli daňový doklad na částku, kterou Uživatel zaplatí za
zakoupenou knihu.
Daňový doklad bude zaslán elektronickou poštou.
Při zakoupení knihy v e-shopu má uživatel právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů dle
zákona.
Při úhradě kurzovného za kurzy, lekce či cvičení platí následující storno podmínky:
o více než 30 dní před kurzem se vrací 100% kurzovného,
o 30-15 dní před kurzem 50%,
o 14 dní před kurzem 0%
Výjimkou je prokázání závažných zdravotních problémů lékařskou zprávou - v takovém případě
se vrací 100% kurzovného.

čl. 7
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran
•

•
•

•

Uživatel není ve vztahu k Poskytovateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
53a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“).
Uživatel bere na vědomí, že uzavřením smlouvy o poskytování služby a využíváním služby
nevznikají uživateli žádná práva vůči nositelům práv k dílům.
Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící portál Poskytovatele jsou chráněny
autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla
jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy,
k nimž je vykonavatelem majetkových práv či oprávněným Uživatelem poskytovatel.
Uživatel není oprávněn při využívání služeb portálu Poskytovatele používat mechanismy,
programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz
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•

•

portálu. Portál a uživatelský účet je možné využívat jen v souladu s určením služby, v rozsahu,
který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.
Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé
v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti portálu či uživatelského účtu nebo v důsledku
užití portálu či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.
Uživatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě
Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav
programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového
vybavení Uživatele.

čl. 8
Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
•

•

•

•
•

•
•

Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí s poskytnutím těchto svých osobních údajů: jméno,
příjmení, adresa bydliště, platná emailová adresa, číslo bankovního účtu, příp. číslo platební
karty či číslo účtu PayPal. Uživatel, který je právnickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto
svých údajů: název společnosti, jméno odpovědné osoby, adresa sídla společnosti, IČ, DIČ, číslo
bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely vedení
uživatelského účtu, účetnictví, pro účely identifikace Uživatele týkající se zabezpečení proti
kopírování, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Poskytovatelem.
Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní uvádět správně a pravdivě, a že je povinen
bez zbytečného odkladu Poskytovateli sdělit jakoukoli změnu v osobních údajích, pokud se
změna týká vyřizování objednávek.
Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.
Uživatel si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli
odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele.
Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami
nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu uživatele.

čl. 9
Závěrečná ustanovení
•
•

•

Poskytovatel je oprávněn k poskytování služby na základě živnostenského oprávnění.
Jsou-li některá ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
Uživatel je povinen se seznámit s těmito Obchodními podmínkami před odesláním objednávky
na portálu www.centrumnejpoznani.cz a je povinen se jimi řídit.
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