ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
Pořádající společnost:
1.VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, IČ 27204987, DIČ CZ27204987
Zapsaná v OR u MS v Praze, spisová značka B9706
T: 226 539 670, 777 741 777, E: prihlaska@vox-kurzy.cz, WEB: www.vox.cz

Objednávající zákazník:
Obchodní jméno: .…………………………………………………...…………………………………………………………………………………………..........
Sídlo: ………………………………………….….………………………………………………………………………………..……… PSČ: ………………………..
Kontaktní adresa: ………………………………………..………………………………………………………………………….. PSČ: ….…………………..
IČ: …………….…………… DIČ: ……….………………….. Bankovní spojení: ………………………………………………………..……………………….
Tel./fax: …………..……………………… Mobil: …………………………………… Počet zaměstnanců ve firmě: ..………………………………...
Kontaktní e-mail: ………………………..………….…………………………………………………………………………………………………………….………
E-mail pro zasílání faktur:………………..………….………………………………………………………………………………………………………………..
Za zákazníka tuto objednávku podává – jméno, telefon, email: ……..………………….……………………..………………………………..
Objednávané akce:
Kód
kurzu

Název kurzu
(stačí část)

Způsob úhrady:

Termín kurzu

Příjmení, jméno, titul
účastníka

převodním příkazem na základě zálohové faktury

E-mail účastníka

hotově nebo platební kartou při prezenci

…….………………………………
datum

………………………………………
razítko, podpis

Podáním této přihlášky stvrzujete souhlas s obchodními podmínkami společnosti 1. VOX a.s.:
Objednávky, přihlášky, registrace
Zaslané přihlášky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Přihlášky budou evidovány v
pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře.
Jako potvrzení registrace na vybranou akci slouží pozvánka. Pozvánka vám přijde e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od objednání. Pokud ji nedostanete,
informujte se, prosím, zda byla vaše registrace řádně provedena.
Stornovací podmínky
Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Po
tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný
přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.
Fakturace a způsob úhrady
Každý účastník je povinen před zahájením akce provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn.
Podkladem pro platbu je zálohová faktura, která vám bude doručena e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od provedení objednávky.
V případě hotovostní platby nebo úhrady platební kartou účastník obdrží zjednodušený daňový doklad. Fakturu (řádný daňový doklad) v tomto případě již
nevystavujeme. Pokud však bude výše úhrady přes 10 tis. Kč vč. DPH, dostane klient potvrzení o platbě a následně řádný daňový doklad – fakturu poštou.
V hotovosti ani platební kartou nelze platit akce pořádané u partnerských organizací.
Ostatní informace
V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály, drobné občerstvení a osvědčení o absolvování. Materiály dostávají účastníci první den při prezenci.
U vybraných kurzů nabízíme možnost získat certifikát.
V případě, že se jedná o akreditovaný kurz, splňující podmínky zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění, je kurzovné od DPH osvobozeno.
Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.
Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z
organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás o uvedení vašeho e-mailového
a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Společnost 1. VOX a.s.
může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí
připsání částky na účet společnosti.
Kompletní znění obchodních podmínek najdete zde: www.vox.cz/vse-o-nakupu/obchodni-podminky.html.
Poučení o zpracování Vašich osobních údajů si můžete prohlédnout zde: www.vox.cz/osobni-udaje.html.
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