● vydavateľstvo pedagogickej literatúry

● vzdelávanie
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OBCHODNÉ PODMIENKY INFRA Slovakia, s.r.o.
pri realizácii vzdelávacích akcií

OBJEDNANIE ÚČASTI NA VZDELÁVACEJ AKCII/PREDNÁŠKE/KONFERENCII,
UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY, STORNO PODMIENKY
1. Každá dokončená objednávka zo strany kupujúceho je záväzná. Poslaním objednávky sa
uzatvára kúpna zmluva medzi objednávateľom a INFRA Slovakia, s. r. o. Odoslaním
objednávky v akejkoľvek podobe objednávateľ potvrdzuje správnosť údajov a rovnako svoj
súhlas s obchodnými podmienkami INFRA Slovakia, s. r. o a so spracovaním osobných údajov.
2. Objednávky či prihlášky je možné vydavateľstvu INFRA Slovakia, s. r. o. posielať aj v
elektronickej podobe. Takto poslaná objednávka (napr. e-mailová alebo elektronická prihláška)
je považovaná za záväznú.
3. Jednotlivé objednávky (prihlášky) sú evidované podľa časového poradia.
4. Po prihlásení objednávateľ uhradí na základe vystavenej faktúry účastnícky poplatok na
uvedený bankový účet a v termíne uvedenom na faktúre. Faktúru objednávateľ dostane emailom a slúži ako daňový doklad pre objednávateľa.
5. Objednávateľ má možnosť písomne (napr. e-mailom) odstúpiť od kúpnej zmluvy a zrušiť svoju
účasť na vzdelávacej akcii/prednáške/konferencii najneskôr 18 kalendárnych dní pred dátumom
jej konania. V tomto prípade má objednávateľ nárok na bezplatné stornovanie objednávky a
vrátenie uhradeného účastníckeho poplatku (ak už bol uhradený). INFRA Slovakia, s. r. o. vráti
objednávateľovi 100 % z ceny účastníckeho poplatku (ak už bol uhradený) na jeho bankový
účet.
6. Pri zrušení účasti na vzdelávacej akcii/prednáške/konferencii 18 až 11 kalendárnych dní pred jej
konaním, je storno poplatok vo výške 50 % z ceny účastníckeho poplatku. INFRA Slovakia, s. r.
o. vráti objednávateľovi 50 % z ceny účastníckeho poplatku (ak už bol uhradený) na jeho
bankový účet.
7. Pri zrušení účasti na vzdelávacej akcii/prednáške/konferencii 10 a menej kalendárnych dní pred
jej konaním, je storno poplatok vo výške 100 % z ceny účastníckeho poplatku.
8. Objednávateľ má právo v prípade svojej neúčasti poslať na vzdelávaciu
akciu/prednášku/konferenciu za seba náhradníka. Právo môže využiť aj v deň konania
vzdelávacej akcie/prednášky/konferencie, ak o tom organizátora informuje SMS alebo emailom.
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