OBEC.net, sro., Potoční 8, Brno

Dobrý den,





pořádáte kurzy nebo školení?
vytváříte semináře?
Vedete workshopy a nebo webináře?
organizujete další vzdělávací akce?

Využijte možnosti nabízet Vaše kurzy nebo školení na serveru skoleni-kurzy.eu
Prezentace firmy, kurzů a termínů je zdarma. Pouze v případě zprostředkování je
provize 10 % z ceny kurzovného bez DPH. V případě storna z jakéhokoliv důvodu
provize není.
Server byl založen již v roce 2007 za účelem zprostředkování kurzů nebo školení.
Prezentace kurzů je pouze na základě provize, neriskujete žádné zbytečné
finanční náklady. Zároveň se snažíme ušetřit váš čas, proto zdarma můžeme vložit
vaše kurzy/školení na server sami a zároveň se budeme starat o jejich
aktualizaci.

Registrace firmy

zdarma

Prezentace kurzů, termínů

zdarma

Aktualizace kurzů, termínů

zdarma

Provize za zprostředkování

10 % bez DPH

Storno přihlášky

0,00% (z jakéhokoliv důvodu)

Minimální provize

100 Kč (neplatí pro neziskové organizace)

Podrobnosti najdete zde: http://www.skoleni-kurzy.eu/registrace

Těšíme se na další spolupráci, s pozdravem
Maník Radek
tel: 775 193 488

Pokud vás nabídka zaujala, stačí vyplnit formulář na další stránce, o ostatní se postaráme. Formulář je možno poslat zpět dopisem na
adresu: OBEC.net, sro - Potoční 8, 617 00 Brno a/nebo oskenovaný emailem. V případě dotazů, nás neváhejte kontaktovat.
TEL: (+420) 533 555 859, 775 193 488, Fax: 533 312 404, email: info@skoleni-kurzy.eu

POSKYTOVATEL: OBEC.net, sro, Jednatel: Mgr. Radek Maník, MBA. Potoční 8, 617 00 Brno, CZ,
DIČ: CZ25564919, Zapsáno u OR Brno C/33994, plátce DPH; email: info@skoleni-kurzy.eu
UŽIVATEL:
Jméno (název firmy):
Adresa:
IČO/DIČ:
Kontaktní osoba:
Tel:
Email:
Www:

Poznámka :

Podmínky inzerce a zprostředkování kurzů
Služba bude spuštěna nejpozději do 5 dnů po registraci.
Inzerce kurzů, školení a/nebo seminářů – dále jen produkty a/nebo inzeráty.
Přidání produktů do katalogu
a) Přes webové rozhraní (administrace)
b) Zasláním emailu se seznamem inzerátů v tabulce MS Excel nebo
kompatibilním
c) Vložení inzerátů pracovníky společnosti – data můžeme vložit sami podle
vašich www stránek a/nebo na Vaši výzvu
d) Automatické načítání inzerátů prostřednictvím XML

Práva a povinnosti uživatele





Uživatel má právo na samostatnou aktualizaci stránek.
Uživatel zodpovídá za správnost inzerce.
Uživatel poskytuje souhlas k použití textů/obrázků k
jednotlivým produktům k propagování služby, a to různými
formami podpory návštěvnosti i na příbuzných serverech.
V případě vložení registrovaných ochranných známek (znaků),
uživatel souhlasí s uveřejněním těchto známek (znaků).

Platební podmínky

Každý návštěvník serveru si může rezervovat produkt. Informace o všech
rezervacích provedených prostřednictvím serveru budou uživateli přístupné
ve zmíněném webovém rozhraní. Zároveň bude uživatel o každé nové
rezervaci informován potvrzovacím emailem. V případě „provize“ nejsou pro
návštěvníky serveru (zájemce) přístupné kontaktní údaje uživatele
(tel/email). Tyto data budou odeslány zájemci ihned po odeslání rezervace.

Provize: Platba zpětně - Provize za zprostředkované rezervace je 10 % z
ceny kurzovného bez DPH. Minimální provize je 100 Kč, neplatí pro
neziskové organizace. V případě storna, provize není (0). Tuto skutečnost
je nutno oznámit mailem a/nebo prostřednictvím formuláře nejpozději do
pátého (5.) dne následujícího měsíce po plánovaném začátku kurzu (jinými
slovy – každá rezervace se předpokládá jako nestornovaná, pokud nebude
oznámen opak).

Práva a povinnosti poskytovatele

Další měsíc po plánovaném začátku kurzu, vám pošleme email s dotazem
na účast / neúčast / přesun. Až po vašem potvrzení účasti, nejdříve 15. dne
tohoto měsíce, se posílá faktura.





Poskytovatel není zodpovědný za obsah inzerce
Poskytovatel není zodpovědný za jakékoliv škody a/nebo zisky,
a to i finanční, které byly uživateli způsobeny provozem služby,
nebo naopak pozastavením či nefunkční službou.
Poskytovatel má právo aktualizovat data o produktech ze
zadaných www stránek uživatele - Přidání produktů do
katalogu, bod c.)

Je-li uživatel v prodlení s úhradou účtované částky, může poskytovatel
účtovat za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné
částky. Je-li uživatel v prodlení s úhradou účtované částky po období delší
než 15 dnů, vyhrazuje si poskytovatel právo pozastavit poskytování prací a
služeb až do doby zaplacení pohledávky.

Závěrečné ustanovení: Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, každá ze stran může tuto smlouvu kdykoliv ukončit písemně a/nebo mailem.
Smlouva bude ukončena po vyrovnání všech vzájemných závazků.
Brno, 7.10.2015

Datum:

Podpis:

Jméno:

Možno oskenovat a poslat emailem na adresu: info@skoleni-kurzy.eu

