OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
Blue Gym s.r.o.
se sídlem Brno, Kotlářská 51a
identifikační číslo: 25529374
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 30588
pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.fbga.cz
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Blue
Gym s.r.o., se sídlem Brno, Kotlářská 51a, identifikační číslo: 25529374, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 30588 (dále jen
„poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva
o poskytnutí služeb“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen
„zájemce“) na webové stránce umístněné na internetové adrese www.fbga.cz.
2. Zájemce může učinit uzavření smlouvy prostřednictvím registrace přímo na webových
stránkách.
3. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je zájemce povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje.
4. Veškerá informace o poskytovaných službách umístěné na webových stránkách
poskytovatele mají informativní charakter a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o
poskytování služeb ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku
se nepoužije.
2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Pro objednání služeb vyplní zájemce objednávkový formulář na webové stránce
poskytovatele. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) Objednávané službě – kurzu
b) Ceny kurzu
c) Rozsahu kurzu
d) Způsobu úhrady ceny kurzu
a další doplňující údaje.

2. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon zájemce, který nepochybným způsobem
identifikuje objednávaný kurz, cenu, osobu zájemce, způsob úhrady ceny, a je pro smluvní
strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech
povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami
na webové stránce a potvrzení zájemce o tom, že se s těmito obchodními podmínkami
seznámil.
3. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zájemci potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zájemce uvedenou v objednávce.
4. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zájemcem vzniká doručením potvrzení o přijetí
objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno zájemci elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty zájemce.
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín kurzu nebo kurz zrušit.
3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Zájemce je povinen uhradit cenu kurzu před jeho zahájením. Cenu kurzu dle smlouvy
může zájemce uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
a)

v hotovosti v provozovně poskytovatele na adrese Brno, Kotlářská 51a

b)

bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č.
vedený u Komerční banky, a.s.

27-9590680237/0100,

2. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti, den platby
platební kartou nebo den připsání platby na účet poskytovatele.
3. Poskytovatel požaduje od zájemce úhradu zálohy ve výši 3.000,-- Kč do 14 dnů od
potvrzení objednávky zájemce poskytovatelem. Doplatek ceny je zájemce povinen uhradit
nejpozději 30 dnů před zahájením kurzu.
4. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením kurzu je
zájemce povinen uhradit 100 % sjednané ceny již při vzniku smluvního vztahu. Při porušení
tohoto závazku má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit.
5. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zájemci daňový
doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu
vystaví poskytovatel zájemci po uhrazení ceny.
4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Zájemce má právo do 14 dnů od uzavření smlouvy odstoupit od této smlouvy bez udání
důvodu.
2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zájemce o svém odstoupení od
této smlouvy informovat poskytovatele. Zájemce odstupuje formou jednostranného právního

jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
e-mailem) poskytovateli.
3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od
smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
4. Pokud zájemce odstoupí od této smlouvy ve výše uvedené lhůtě, poskytovatel vrátí
zájemci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení
zájemce o odstoupení od smlouvy, všechny dosud obdržené platby.
5. Po uplynutí této lhůty není zájemce oprávněn od smlouvy odstoupit a uzavřená smlouva je
pro účastníky závazná. Pro případ, kdy zájemce na kurz nenastoupí, se uhrazená cena
nevrací. V individuálních případech se poskytovatel a zájemce mohou dohodnout odlišně.
6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele, poskytovatel vrátí
zájemci bez zbytečného odkladu všechny dosud obdržené platby.
5. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
1. Zájemce má právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb. Zájemce má
dále právo být seznámen s případnými změnami sjednaných služeb. Zájemce má právo na
ochranu osobních údajů.
2. Zájemce je povinen poskytnout poskytovateli součinnost, která je potřebná k řádnému
poskytnutí služeb.
3. Poskytovatel odpovídá za řádné poskytnutí všech ve smlouvě sjednaných služeb.
6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Ochrana osobních údajů zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště, místo narození, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní
číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace
práv a povinností ze smlouvy.
4. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že
je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních
údajích.
5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické
podobě
automatizovaným
způsobem
nebo
v
tištěné
podobě
neautomatizovaným způsobem. Poskytovatel je oprávněn předat osobní údaje Ministerstvu
školství za účelem vystavení potvrzení o absolvování kurzu a souvisejícím účelům.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze smlouvy
uzavřené s poskytovatelem nebo v souvislosti s ní, je právo české republiky, kterým se řídí
tato smlouva.
2. Je-li některé ustanovení 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
dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.
3. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, poskytovatel
informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající z uzavřených smluv
prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/158, Praha 2, 120 00, internetová adresa
www.coi.cz.
4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020

