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 Obchodní podmínky semináře – leden 2014 
 

Přihlášení  

Každá vyplněná přihláška znamená závaznou registraci na seminář. Zasláním přihlášky stvrzujete, že 

údaje vyplněné na přihlášce jsou správné. O změně údajů je nutné neprodleně informovat společnost 

Alfa Software, s.r.o. Každý účastník semináře musí vyplnit svou elektronickou přihlášku. Účastníci jsou 

zařazováni do kurzu v pořadí dle doručení přihlášky. V případě naplnění kapacity učebny si dodavatel 

služby vyhrazuje právo přihlášku odmítnout a nabídnout jiný termín. Přihlášení lze provést do středy 

15. 1. 2014. Nejpozději do 3 pracovních dnů Vám e-mailem zašleme potvrzení o přijetí přihlášky. Pokud 

se tak nestane, kontaktujte prosím paní Jitku Hejlovou na telefonu 376 709 887. 

 

Platba  

Odesláním přihlášky organizace vyjadřuje souhlas se stanovenou cenou, která činí 1.200 Kč bez DPH 

(tj. 1.452 Kč vč. DPH). Cenu je nutné uhradit před konáním semináře tak, aby platba dorazila na náš účet 

nejpozději 17. 1. 2014.  V ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu, stravu nebo ubytování. Pokyny 

k platbě: celkovou částku dle počtu přihlášených osob zašlete na účet č. 27-7280010247/0100 

pod VS = uživatelské číslo, KS = 308 a SS = 9+datum konání semináře (např. 92301 pro termín 

semináře 23.1.) Daňové doklady za provedené platby budou předány účastníkům semináře v den jeho 

konání.  

 

Zrušení přihlášky  

Prosíme o pochopení, že každé zrušení účasti znamená zvýšení nákladů pro naši firmu, neboť na Vašem 

místě mohl sedět jiný platící účastník. Za zrušení přihlášky (vždy písemnou formou) v období dva týdny 

před dnem konání semináře budeme účtovat storno poplatek 50 % z ceny semináře. Pokud svou 

účast na semináři zrušíte týden před dnem konání semináře nebo se semináře vůbec nezúčastníte, 

budeme účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře. Po předchozí domluvě s firmou Alfa 

Software, s. r. o. je možné za sebe delegovat náhradníka. Zapište se prosím na seminář, až pokud jste 

přesvědčeni, že ho můžete bez problémů absolvovat. Děkujeme. 

 

Důležitá informace  

Vyplněním závazné elektronické přihlášky souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. 

 

 

Těšíme se na Vás na lednovém semináři 

 

 Za ALFA SOFTWARE, s. r. o.             Bc. Jitka Hejlová, tel. 376 709 887 

 


