Príloha č. 1 k Obchodným podmienkam
European Compliance Forum 2019
PREDZMLUVNÁ INFORMÁCIA PRE SPOTREBITEĽOV
ktorí sú Záujemcami o účasť na Konferencií podľa Obchodných podmienok European
Compliance Forum 2019 a vstúpia do zmluvného vzťahu s Organizátorom odoslaním Formulára
(ďalej len „Zmluva”)
A. Upozornenie na právnu povahu informácii
Predzmluvné informácie pre spotrebiteľov obsiahnuté v tomto dokumente
(ďalej len
„Dokument”) sú vypracované v súlade s ustanovením § 10a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom tohto Dokumentu je zhrnutie podstatných
podmienok uzatváranej Zmluvy ako aj práv a povinnosti Záujemcu, ktorý sa na Konferenciu
registruje ako fyzická osoba – spotrebiteľ (t.j. nekoná pri registrácii v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti), a to ich popisom alebo odkazom na relevantnú časť Obchodných
podmienok.
Dokument nenahrádza Zmluvu samotnú a nie je ani potvrdením o jej uzatvorení. Všetky a
akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce z uzatváranej Zmluvy sú špecifikované v Obchodných
podmienkach, a preto je odporúčané, aby ste si ich pred odoslaním Formulára pozorne prečítali.

B. Informácie o uzatváranej Zmluve:
(i)

Charakteristika poskytovaných služieb

Službou, ktorá bude Záujemcovi poskytnutá na základe Zmluvy je poskytnutie vstupu na
konferenciu European Compliance Forum 2019 organizovanú v termíne 25.-26.04.2019 v
priestoroch hotela Zochova Chata v Modre (ďalej len „Služby“). Bližšie informácie týkajúce sa
konkrétnych Služieb, ktoré sa Organizátor zaväzuje poskytovať sa nachádzajú v článku 4
Obchodných podmienok.
(ii)

Identifikácia poskytovateľa služieb a kontaktné informácie

Organizátorom Konferencie je Deloitte Advisory s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23,
851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 946 067, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 36863/B.
Organizátor môže byť kontaktovaný na adrese svojho sídla. Telefonický kontakt
+421915998440, e-mailový kontakt vfilkusova@deloitteCE.com alebo tiež na telefonickom
kontakte +421917346365 a e-mailovom kontakte hkissova@deloittece.com.
(iii)

Celková odmena za služby, platobné podmienky a doba plnenia

Celková odmena za poskytované Služby je uvedená v článku 3 Obchodných podmienok.
Odmena sa hradí bankovým prevodom podľa inštrukcií uvedených v článku 3 Obchodných
podmienok. Služby podľa Zmluvy budú poskytnuté v termíne 25.-26.04.2019, pričom
Organizátor je oprávnený tento termín zmeniť v zmysle článku 8 Obchodných podmienok.

(iv)

Zodpovednosť za vady, reklamácia a sťažnosti

V súlade s príslušnými právnymi predpismi máte právo požadovať odstránenie akýchkoľvek vád
Služieb, ktoré Vám Organizátor poskytol pod podmienkou, že ste Organizátora informovali o
akýchkoľvek takýchto vadách bez zbytočného odkladu potom ako ste mali možnosť sa so
Službami oboznámiť a odhaliť tieto vady. Pokiaľ ide o vadu odstrániteľnú, môžete požadovať
opravu, alebo doplnenie chýbajúcich častí, prípadne primeranú zľavu z ceny Služby. Pokiaľ je
vada neodstrániteľná a Služby nemôžu byť v dôsledku takejto vady riadne využité, môžete
odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny Služieb. Sťažnosti týkajúce sa vád,
prípadne zahŕňajúce aj ich odstránenie, budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do
30 dní odo dňa, keď bol Organizátor o sťažnosti informovaný s výnimkou prípadov, keď bola so
Záujemcom dohodnutá dlhšia lehota.
Akékoľvek sťažnosti vzťahujúce sa na Služby alebo ich poskytovanie, môžu byť podané na
kontaktnej adrese Organizátora uvedenej v bode B (ii).
(v)

Právo na odstúpenie od zmluvy

V súlade s platnými právnymi predpismi ste oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v lehote 14 dní
odo dňa uzavretia Zmluvy prostriedkami diaľkovej komunikácie bez súčasnej prítomnosti
Organizátora
a Záujemcu, alebo Zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov
Organizátora.
Za účelom odstúpenia od Zmluvy môžete využiť vzor, ktorý je priložený k tomuto Dokumentu;
jeho použitie však nie je povinné.
(vi)

Trvanie zmluvy

Pokiaľ v texte Zmluvy nie je uvedené inak, uzatvára sa Zmluva na dobu určitú – do splnenia
vzájomných povinností. Zmluvu je možné ukončiť podľa podmienok článku 12 Obchodných
podmienok.
(vii)

Mimosúdne riešenie sporov

Pokiaľ k urovnaniu Vášho sporu s Organizátorom nedôjde na základe sťažnosti doručenej
priamo Organizátorovi, máte právo podať u príslušného orgánu návrh na alternatívne riešenie
sporu. Orgánom príslušným na mimosúdne riešenie sporov zo spotrebiteľských zmlúv je
Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
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VZOR
Oznámenie o odstúpení od zmluvy
Adresát:
Deloitte Advisory s.r.o.
so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 946
067, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo
36863/B
Týmto oznamujem, že odstupujem od nasledujúcej zmluvy o poskytnutí služby:
Zmluva o účasti na konferencii European Compliance Forum 2019
Dátum objednania (odoslanie registračného formulára)/dátum prijatia(*):
Meno a priezvisko spotrebiteľa
Podpis spotrebiteľa:

________________________
Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.
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