Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR

Smluvní podmínky – Jedu s dobou
1.

Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, IČ: 22897381, DIČ: CZ22897381, se sídlem
Praha 1, Nové Město, Opletalova 1337/29, PSČ 110 00, zapsaná ve spolkovém rejstříku Městského
soudu v Praze, sp. zn.: L 51510, pobočný spolek Autoklubu České republiky, tel.: 222 898 251, email: info@jedusdobou.cz (dále jen „Asociace center“) poskytuje služby – vzdělávací program Jedu
s dobou, který je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů (dále jen společně
„školení“). Tyto Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi účastníkem a Asociací center, který
vzniká na základě přihlášky školení a vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na
základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování školení (dále jen
„smlouva o poskytování služeb“ nebo jen „smlouva“).

2.

Vyplněním všech údajů specifikovaných v přihlášce školení a jejím zasláním Asociaci center, a to
za použití elektronických prostředků, e-mailem, nebo osobním předáním, objednatel přijímá
nabídku. Před zasláním přihlášky při použití elektronických prostředků je objednateli umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do přihlášky vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do přihlášky.
Po obdržení přihlášky potvrdí Asociace center přijetí přihlášky a/nebo zašle Asociace center
objednateli (dále jen „účastník“ nebo i „objednatel“) elektronicky nebo textovou zprávou
potvrzení o registraci na školení. Doručením potvrzení Asociace center účastníkovi je smlouva o
poskytování služeb uzavřena.

3.

Informace o školení jsou zveřejněny na webových stránkách www.jedusdobou.cz a v přihlášce.

4.

Služba je poskytnuta zdarma a školení zahrnuje účast na teoretickém i praktickém školení včetně
textových materiálů.

5.

Asociace center může zajišťovat školení prostřednictvím třetích osob.

6.

Základní vstupní požadavky účasti na školení
- školení je určeno osobám ve věku 65 let a více, kteří jsou zároveň držiteli řidičského oprávnění
skupiny B
- praktickou část kurzu je nutné absolvovat s vlastním vozidlem (povoleny jsou max. 2 osoby na
jedno vozidlo např. sdílené s partnerem/partnerkou)
- účast necvičícího doprovodu, tj. partner, dítě, spolupracovník, pes, apod. není přípustná

7.

Pokud se nemůže účastník školení zúčastnit, je oprávněn vyslat za sebe náhradníka za podmínky
splnění stejných vstupních požadavků dle odst. 7 těchto Smluvních podmínek (věk účastníka a
držení řidičského oprávnění skupiny B atd.)

8.

Účastníci školení budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek.

9.

Od smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit nejpozději 14 dní před zahájením školení.
Odstoupením smlouva zaniká, když je oznámení doručeno Asociaci center v souladu s odst. 13
těchto Smluvních podmínek.

10. Objednatel, který je spotřebitelem, souhlasí s tím, že Asociace center může započít s
poskytováním služby neprodleně po uzavření smlouvy distančním způsobem a/nebo mimo
prostor sídla Asociace center, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o
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poskytování služeb. Objednatel, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od smlouvy o
poskytování služeb, které Asociace center splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele
před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.
11. Objednatel, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit
uzavřené distančním způsobem a/nebo mimo prostor sídla Asociace center, a to ve lhůtě 14 dnů
od jejího uzavření.
12. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od uzavřeného smluvního vztahu musí účastník o svém
odstoupení od této smlouvy informovat Asociaci center, Praha 1, Nové Město, Opletalova
1337/29, PSČ 110 00, tel.: 222 898 251, e-mail: info@jedusdobou.cz formou jednostranného
právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
nebo e-mailem). Účastník může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,
není to však jeho povinností.“ Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje
odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
13. V případě obsazení školení si Asociace center vyhrazuje právo přihlášku odmítnout, čímž dojde
k odstoupení od uzavřené smlouvy. V takovém případě bude účastník neprodleně informován a
Asociace center umožní účastníkovi přednostní zařazení do nejbližšího dalšího termínu konání
téhož školení.
14. Asociace center je oprávněna školení zrušit, není-li dosaženo minimálního počtů účastníků nebo
z technických důvodů. Tuto skutečnost musí neprodleně oznámit účastníkovi.
15. Účastník svá práva vyplývající z odpovědnosti Asociace center za vady plnění uplatňuje formou
písemného oznámení doručeného Asociaci center (i e-mailem), Praha 1, Nové Město, Opletalova
1337/29, PSČ 110 00.
16. Asociace center nepřevádí na účastníka žádná vlastnická, autorská či jiná majetková nebo
osobnostní práva duševního vlastnictví spojená s realizací školení a souvisejícími materiály
předanými účastníkovi v rámci realizace školení. Tyto materiály jsou určeny výhradně pro
účastníka uvedeného v přihlášce. Účastník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu
Asociace center předané materiály rozmnožovat či jakýmkoliv způsobem interně či externě šířit.
17. Účastník školení je povinen dodržovat veškerá bezpečností a protipožární opatření a předcházet
vzniku škod. Účastníci školení se zúčastňují školení na vlastní nebezpečí. Asociace center
neodpovídá za žádné újmy vzniklé účastníkovi, které neleží ve výlučném zavinění Asociace center
či jeho zaměstnanců, pověřených osob nebo instruktorů konkrétního pro pořádané školení.
18. Každý účastník školení je povinen dbát pokynů zaměstnanců Asociace center, pověřených osob
nebo instruktorů pořádaného školení.
19. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce. Asociace center není ve vztahu
k účastníkovi vázána žádnými kodexy chování.
20. Účastník – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
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Tyto Smluvní podmínky jsou účinné od 19. 2. 2018
Asociace center je oprávněna kdykoli změnit Smluvní podmínky a není povinna o tom informovat. Je
odpovědností účastníka, aby se seznámil se zněním Smluvních podmínek při uzavírání každého
smluvního vztahu.
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Formulář pro odstoupení od smluvního vztahu
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smluvního vztahu)

Oznámení o odstoupení od smluvního vztahu

Adresát:

Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR
Opletalova 1337/29
110 00 Praha 1, Nové Město
tel.: 222 898 251, e-mail: info@jedusdobou.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smluvního vztahu o poskytování služby, a to školení v rámci
vzdělávacího programu Jedu s dobou

Datum objednání (*): ………………………………………

Jméno a příjmení spotřebitele (*):

……………………………………………………………………………………………..

Adresa spotřebitele (*):

……………………………………………………………………………………………..

Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

………………………………………………………………

Datum (*):

………………………………………

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
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