Obchodní podmínky pro online nákup permanentek a vstupů

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením §1751
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosZ smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o koupi (dále jen
„Kupní smlouva“) uzavřené mezi provozovatelem ﬁtness Performance Power Center® na straně jedné
(dále jen „Provozovatel“ a „PPC Ostrava“) a fyzickou osobou – spotřebitelem na straně druhé (dále jen
„Klient“) prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách na adrese
www.ppcenter.cz (dále jen „Webové stránky“).
Provozovatel:
Ing. Michal Krásný
se sídlem Hrabákova 1780/5, 702 00 Ostrava
IČ: 76651070

2. Ustanovení Obchodních podmínek tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy a jsou uveřejněny a Klientovi
zpřístupněny na Webových stránkách. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém
jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
3. Znění Obchodních podmínek je Provozovatel oprávněn měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosZ vzniklá po dobu účinnosZ předchozího znění obchodních podmínek.
II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1. Předmětem Kupní smlouvy je úprava podmínek nákupu permanentek a vstupů v PPC Ostrava.
2. Kupní smlouva opravňuje Klienta ke vstupu do prostor PPC Ostrava.
3. Webové stránky obsahují bližší informace o permanentkách. Ceny jsou uvedeny v české měně (Kč),
včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
4. Pro objednání permanentky a vstupu do PPC Ostrava vyplní Klient objednávkový formulář umístěný na
Webových stránkách (dále jen „Online objednávka“). Online objednávku odešle Klient Provozovateli
kliknutm na tlačítko „Odeslat objednávku“. Před odesláním objednávky je Klient oprávněn měnit údaje,
které do Online objednávky vložil. Údaje uvedené v Online objednávce jsou Provozovatelem považovány
za správné. Neprodleně po obdržení Online objednávky je její obdržení Klientovi potvrzeno
elektronickou cestou, a to na emailovou adresu Klienta uvedenou v Online objednávce.
5. Odesláním Online objednávky včetně udělení souhlasu se zněním Obchodních podmínek se pro Klienta
stávají tyto Obchodní podmínky závaznými.
6. Klient souhlasí s použitm komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady
vzniklé Klientovi při použit komunikačních prostředků na dálku v souvislosZ s uzavřením Kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám, přičemž tyto náklady
se neliší od základní sazby.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Aktuální ceník a podrobnosZ o možných variantách permanentek a vstupů v PPC Ostrava jsou uvedeny
na Webových stránkách.
2. Klient je povinen uhradit na základě uzavřené Kupní smlouvy cenu zakoupené permanentky nebo
vstupu jednorázově, a to bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay (platba kartou).

IV. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA
1. Klient je povinen dodržovat podmínky Kupní smlouvy, tyto Obchodní podmínky a Provozní řád PPC
Ostrava.
2. Návštěva Klienta v prostorech PPC Ostrava je zásadně realizována na jeho vlastní odpovědnost a
nebezpečí. Klient je zejména povinen přihlédnout ke svému zdravotnímu stavu, svým schopnostem,
fyzické kondici a psychickému stavu. Vpřípadě pochybnost je Klient povinen vyžádat si předem
vyjádření svého lékaře.
3. V případě porušení povinnost týkajících se provozu PPC Ostrava anebo chování v PPC Ostrava je
Provozovatel oprávněn vyzvat Klienta ke zjednání nápravy, příp. k opuštění PPC Ostrava. Klient je
povinen této výzvy okamžitě uposlechnout, v opačném případě je Provozovatel oprávněn zakázat
Klientovi vstup do prostoru PPC Ostrava.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
1. Klient je v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku oprávněn od Kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácZ (14) dnů od uzavření Smlouvy, tj. od doručení potvrzení o přijet Online
objednávky na emailovou adresu Klienta uvedenou v Online objednávce. Odstoupení od Kupní smlouvy
musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy je Klient povinen o svém odstoupení od
Kupní smlouvy informovat Provozovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem
zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Provozovatele zapsanou v
obchodním či jiném veřejném rejstříku nebo emailem na emailovou adresu Provozovatele uvedenou
výše v úvodních ustanoveních Obchodních podmínek). Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Klient
rovněž využít vzorový formulář poskytovaný Provozovatelem, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek.
Ke stažení ZDE.
3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy Klientem v souladu s těmito Obchodními podmínkami se Kupní
smlouva odpočátku ruší. V takovém případě bude Klientovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
čtrnácZ (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, vrácena cena uhrazená Klientem za zakoupené
permanentky nebo vstupy do PPC Ostrava. Předchozí věta se však neuplatní v případě, že Klient během
lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy již čerpal, a to se svým výslovným souhlasem.
4. Vrácení ceny permenanentky nebo vstupu bude provedeno stejným způsobem, jaký byl použit pro její
uhrazení. Jiný způsob vrácení ceny permanentky nebo vstupu bude použit jen tehdy, pokud s tm Klient
výslovně souhlasil a nevzniknou mu tm další náklady.
VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Provozovatel se zavazuje, že všechny získané osobní údaje Klienta budou použity pouze k naplnění Kupní
smlouvy. Dále se Provozovatel zavazuje, že nebude osobní údaje Klienta poskytovat žádné třet straně.

2. Bližší ujednání o ochraně osobní údajů lze najít ZDE
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Aktuální znění Obchodních podmínek je dostupno na Webových stránkách a znění Provozního řádu je k
dispozici v prostorách PPC Ostrava.
2. Klient souhlasí s doručováním různých sdělení a oznámení na základě nebo v souvislosZ se Kupní
smlouvou na jeho emailovou adresu.
3. Případná neplatnost či neúčinnost jakéhokoli ustanovení těchto Obchodních podmínek se nedotýká
platnosZ a účinnosZ ostatních ustanovení.
4. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak Provozovatel a Klient sjednávají,
že se vztah řídí českým právem.
5. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a
není přístupná.
6. Přílohou Obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.
7. Odesláním Online objednávky Klient potvrzuje, že se podrobně seznámil se zněním Obchodních
podmínek a zavazuje se je dodržovat.

Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy:
Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):
Adresát: [DOPLŇTE DLE ČLÁNKU I., ODST. Č.1 TÉTO SMLOUVY]
Provozovatel:
Sídlo:
IČ:
E-mail:
Oznámení o odstoupení od smlouvy o členství
Dne …………………… jsem si na Vašich internetových stránkách ………………………………………… objednal/a službu
…………………………………………………… v Performance Power Center Ostrava na adrese Jaroňkova 1160/2, 702
00 Ostrava, v hodnotě …………………… ,- Kč. Potvrzení o přijet online objednávky jsem obdržel/a dne
……………………….. .
Oznamuji, že tmto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené na základě online objednávky výše uvedeného
balíčku v PPC Ostrava.

V ................... dne ………………
Jméno a příjmení spotřebitele: ………………………………………………..
(podpis pouze pokud je tento formulář zasílán v lisZnné podobě)

podpis: ………………………………..

