VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a
povinnosti objednatele služeb nabízených poskytovatelem
společností InfoSite, s.r.o., Pernerova 36, Praha 8, IČO:25797930 DIČ: CZ25797930 (dále jen
"služby")
1.2. Objednatel služeb (dále jen „objednatel“) je navrhovatelem ve smyslu ustanovení § 43a
Občanského zákoníku. Poskytovatel je ve vztahu k objednateli osobou, které je návrh na
uzavření smlouvy určen ve smyslu ustanovení § 43a Občanského zákoníku. Po přijetí návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 43c Občanského zákoníku vzniká mezi objednatelem a
poskytovatelem smluvní vztah, vyplývající z obsahu akceptované objednávky.
1.3. Službami se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí veškeré služby, které v rámci svého
předmětu podnikání poskytovatel nabízí a zajišťuje a objednatel si je ve své objednávce objedná.
1.4. Tam, kde se v těchto obchodních podmínkách hovoří o smlouvě, rozumí se tím smluvní vztah
založený mezi objednatelem a poskytovatelem objednávkou, který se řídí těmito obchodními
podmínkami.

2.

Podmínky přijetí objednávky a její plnění

2.1. Podmínkou přijetí objednávky, je její doručení poskytovateli. Objednávku může objednatel učinit
písemně, elektronicky (e-mailem, přes webové rozhraní poskytovatele), nebo telefonicky.
V případě telefonické objednávky, se jí objednatel zavazuje doplnit ještě objednávkou písemnou
nebo elektronickou a to v co možná nejkratším čase. Podpisem (elektronickým odesláním)
objednávky objednatel stvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito všeobecnými smluvními
podmínkami, tyto uznává a souhlasí s nimi.
2.2. Objednatel je plně odpovědný a zavazuje se předat poskytovateli veškeré podklady nezbytné pro
řádné a včasné splnění objednávky, tedy zejména přesné informace o tom, jaké služby jsou na
základě objednávky požadovány a to v dostatečném časovém předstihu, aby byl poskytovatel na
jejich základě schopen poskytnout řádně požadované služby.
2.3. Poskytovatel zaručuje objednateli plnění objednávky v takovém rozsahu a kvalitě, které
odpovídají požadovaným službám v objednávce uvedených.

3.

Cena a platební podmínky

3.1. Objednatel se zavazuje poskytovateli zaplatit za poskytnuté služby cenu v objednávce
uvedenou, popř. cenu následně poskytovatelem upravenou dle skutečného rozsahu a charakteru
poskytnutých služeb v souladu s požadavky objednatele.

3.2. Cenu služeb se objednatel zavazuje poskytovateli zaplatit na jeho účet č. 210167001/5500 a to
následujícím způsobem :
a) poskytovatel může objednateli vystavit zálohovou fakturu ve výši až 50% z celkové ceny za
poskytnuté služby, kterou je objednatel povinen poskytovateli uhradit do data splatnosti zálohové
faktury, nejpozději však 2 týdny před dnem, v němž bylo objednatelem požadováno poskytování
služeb.
b) zbývající část ceny za poskytnuté služby je objednatel povinen poskytovateli uhradit do data
splatnosti konečné faktury, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Faktury
poskytovatele se považují za řádně uhrazené, pokud jsou zaplaceny ve lhůtě splatnosti, v plné
výši.
Objednatel není oprávněn si oproti fakturované částce jednostranně započíst jakýkoli vzájemný
nárok.
3.3. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny služeb, je objednatel povinen zaplatit
poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

4.

Storno podmínky

4.1. Pro případ zrušení objednávky objednatelem před zahájením poskytování služeb se sjednává za
níže uvedených podmínek, následující storno poplatek:
30 dnů nebo více před dnem objednaného plnění 20% z ceny objednaných služeb
29 až 15 dnů před dnem objednaného plnění 40% z ceny objednaných služeb
14 až 7 dnů před dnem objednaného plnění 70% z ceny objednaných služeb
6 dnů nebo méně před dnem případně v den objednaného plnění 100% z ceny objednaných
služeb
4.2. V případě, že objednatel zruší pouze část objednaných služeb, sjednává se storno poplatek ve
lhůtách a výších uvedených v předchozím odstavci pouze z ceny části těch služeb, které byly
objednatelem zrušeny.
4.3. Dojde-li ke zrušení objednávky objednatelem, ten se tímto zavazuje poskytovateli uhradit storno
poplatek na základě faktury vystavené dodavatelem, znějící na výši storno poplatku. Faktura se
považuje za řádně uhrazenou, pokud je uhrazena ve lhůtě splatnosti, v plné výši. Objednatel není
oprávněn si oproti fakturované částce jednostranně započíst jakýkoli vzájemný nárok.
4.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou storno poplatků, je objednatel povinen zaplatit
poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

5.

Odpovědnost za škodu

5.1. Objednatel si služby a zařízení s těmito službami spojené (zejména dráhu, motokáry a jejich
příslušenství) objednává s vědomím, že se zejména s přihlédnutím k danému typu služeb a
vybavení může jednat při nedodržení pravidel o jejich bezpečném užívání, která jsou k dispozici
každému účastníkovy čerpání služeb v prostorách provozovny, ve které k čerpání služeb dochází
o potenciálně nebezpečná zařízení a při nedodržení těchto pravidel se vzdává jakýchkoliv nároků
na úhradu škody na zdraví nebo majetku provozem těchto zařízení spojeným jemu nebo osobám,
které k účasti na plnění služeb přizval. O tomto faktu je objednatel povinen všechny účastníky
čerpání služeb obeznámit předem.

5.2. Provozovatel neručí za předměty odložené v prostorách provozovny, ve které k čerpání služeb
dochází.

6.

Závěrečné ujednání

6.1. Veškeré právní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním
řádem ČR, jmenovitě pak obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., v platném znění.
6.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny služby nabízené poskytovatelem a
vstupují v platnost dne 1.1.2009.
6.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit.

