Obchodní podmínky společnosti ESMAX, s.r.o
Odesláním objednávky stvrzuji souhlas s následujícími obchodními podmínkami společnosti
ESMAX, s r.o.
Tyto obchodní podmínky platí pro nabídku společnosti ESMAX, s r.o. (dále jen „pořadatel“).
Obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti pořadatele i objednávajících
jednotlivců při konání online kurzů přípravy na maturitu.
Objednávající jednotlivec odesláním objednávky akceptuje nabídku pořadatele a stvrzuje, že
se seznámil s obchodními podmínkami společnosti ESMAX, s r.o. a že s nimi souhlasí.
Objednávku je možno provést pouze přes webové stránky www.onlinematurita.cz v sekci
„Objednat“ nejpozději do 31.8.2014. Pozdější objednávky není možné akceptovat.
Cena za přístup jednotlivce k online vysílání lekcí a jejich záznamu v archivu (dále jen
„poplatek“) je stanovena u každé akce v Kč (tato cena zahrnuje DPH).
Objednávající jednotlivec se zavazuje k úhradě poplatku nejpozději 48 hod. před vysíláním
online lekce a to převodem na účet. Zálohovou fakturu obdržíte mailem společně
s informacemi k provedení platby obratem po potvrzení objednávky. Daňový doklad
k zálohové faktuře obdržíte mailem do 15 dnů od přijetí platby na účet společnosti ESMAX,
s.r.o. Daňový doklad vyúčtování zálohové faktury obdržíte mailem do 15 dnů od ukončení
online vysílání kurzu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den konání poslední online
vysílané lekce.
Pořadatel se zavazuje nejpozději do 48 hodin od přijetí platby na účet zaslat mailem
vygenerované přístupové kódy objednávajícímu jednotlivci. V případě, že bude nutné ověřit
slevové kódy třetích stran, pak pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění při zaslání
vygenerovaných přístupových kódů při nedostupnosti služby pro ověření u třetí strany.
Odvysílané lekce lze shlédnout v archivu. Do archivu budou záznamy jednotlivých lekcí
uloženy do 72 hodin po ukončení vysílání. Archiv záznamů jednotlivých lekcí bude
zpřístupněn do 30.9.2014.
Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou
využívá při svých vlastních službách posluchačům kurzů. Dále nenese zodpovědnost na
zranění, škody a ztráty vzniklé posluchačům nebo posluchači způsobené. Tyto náklady
způsobené uvedenými okolnostmi ponese výhradně posluchač kurzu.
Případná změna termínu online vysílání z organizačních a provozních důvodů je vyhrazena.
V takovém případě bude určen náhradní termín online vysílání.
Čas ukončení online vysílaných lekcí je uveden orientačně, bude odvozen od množství dotazů
v závěru a během vysílání.
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V případě, že budete chtít shlédnout videozáznam lekce z archivu platí, že každou lekci můžete
shlédnout maximálně 3krát.
Objednávající jednotlivec se zavazuje, že své přístupy nebude poskytovat jiné osobě. Nebude
kopírovat ani nijak šířit videozáznamy ani jiné dokumenty, které bude mít zpřístupněné v rámci
kurzu.
Odesláním objednávky dává objednávající jednotlivec souhlas k využívání osobních údajů pro
marketingové účely společnosti ESMAX, s r.o. Osobní údaje objednávajících jednotlivců jsou
zpracovávány a uchovávány v souladu se zákony platnými na území České republiky, zejména
potom se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
V případě reklamace nebo stížnosti nás kontaktujte na tel.: +420 775 864 910 nebo na email
esmax@esmax.cz.
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