VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY - SPA RELAX Privat & THAI RELAX
MASSAGE Sokolov, GUTECO S+K s.r.o.
Tyto vš eobecné obchodnı́ podmı́nky platı́ pro klienty zař ı́zenı́ a služ eb Spa Relax Privat a Thajské masáže
Sokolov, které provozuje společnost GUTECO S+K s.r.o. (dá le jen „poskytovatel").
Tě mito vš eobecný mi obchodnı́mi podmı́nkami se ř ı́dı́ jedná nı́ mezi klientem a poskytovatelem, které nenı́
upraveno odchylně individuá lnı́ smlouvou.
I. OBJEDNAVANI SLUZEB
1. Objednat služ by v zař ı́zenı́ SPA RELAX Privat Sokolov lze formou pı́semnou, e-mailem, nebo vyplně nı́m a
odeslá nı́m rezervač nı́ho formulá ř e na webový ch strá nká ch SPA RELAX Privata Thajské masáže Sokolov
2. Objedná vka služ eb je př ijata zaslá nı́m potvrzujı́cı́ zprá vy rezervač nı́ho systé mu, nebo pı́semný m
potvrzenı́m oprá vně né osoby ze strany poskytovatele SPA RELAX Privat a Thajské masáže Sokolov
3. On-line rezervace je zá vazná . Pro rozsah ujednaný ch služ eb a cen je zá vazný jejich rozpis v potvrzenı́
rezervace vydané m poskytovatelem.
4. Př i dlouhodobé rezervaci služ eb v zař ı́zenı́ SPA RELAX Privat a Thajské masáže Sokolov, je poskytovatel
oprá vně n ž ádat od klienta ú hradu rezervač nı́ho poplatku ve vý ši 50% celkové ceny služ eb. Rezervač nı́
poplatek nenı́ souč ástı́ ceny služ eb a př i zruš enı́ rezervace klientem poskytovatel poplatek nevracı́.
5. Nezaplacenı́m rezervač nı́ho poplatku ve vztahu k bodu 4. Obchodnı́ch podmı́nek se objednaný pobyt a
služ by v zař ı́zenı́ SPA RELAX Privata Thajské masáže Sokolov ruš ı́.
II. PLATEBNI PODMINKY
1. Cenu služ eb klient uhradı́ př ipř ı́chodu do zař ı́zenı́ SPA RELAX Privata Thajské masáže Sokolov, př ed
započ etı́m objednaný ch procedur.
2. Cenu služ eb mů ž e klient př ed př ı́jezdem zaplatit bud‘ bezhotovostně prostřednictvím platebního
systému The Pay nebo bankovnı́m př evodem na bankovnı́ ú č et SPA RELAX Privat a Thajské masáže
Sokolov. Potvrzenı́ o ú hradě pobytu bankovnı́m př evodem je nezbytné př edlož it př i př ı́chodu do
zař ı́zenı́ pově řené mu pracovnı́kovi SPA RELAX Privata Thajské masáže Sokolov
3. Ceny za služ by budou klientovy ú č tová ny dle platné ho cennı́ku SPA RELAX Privata Thajské masáže
Sokolov
III. PRAVA A POVINNOSTI KLIENTA
1. Klient musı́ svá prá va uplatň ovat v souladu s ná vš tě vnı́m ř ádem a smě rnicemi a př edpisy pro hosty SPA
RELAX Privata Thajské masáže Sokolov
2. Klient má prá vo reklamovat př ı́padné nedostatky poskytovaný ch služ eb. Reklamaci je povinen uplatnit
vč as, bez zbyteč né ho odkladu tak, aby mohla bý t zjedná naná prava, pokud mož no na mı́stě samé m.
Uplatně nı́ reklamace na mı́stě samé m umož nı́ odstraně nı́ vady okamž itě . Uplynutı́m 3 mě sı́ců od pobytu
reklamač nı́ prá vo zaniká . V př ı́padě uplatně nı́ reklamace bě hem té to lhů ty je poskytovatel povinen
reagovat do 30 dnů ode dne uplatně nı́ reklamace, ve slož itě jš ı́ch př ı́padech do 2 mě sı́ců . Klient je
povinen poskytnout poskytovateli souč innost potř ebnou k vyř ı́zenı́ reklamace, speci ikovat dů vody,
eventuelně navrhnout způ sob vyř ı́zenı́, pokud se reklamace proká ž e jako odů vodně ná . Vyř ı́zenı́
oprá vně né reklamace spoč ıv́ á v bezplatné m odstraně nı́ vady služ by, př ı́padně , je-li to z povahy vě ci
mož né , v poskytnutı́ ná hradnı́ služ by. Nenı́-li mož né poskytnout ná hradnı́ služ bu, vrá tı́ poskytovatel
cenu té to služ by klientovi. Klient nemá ná rok na vrá cenı́ ceny služ by, jestliž e uplatnı́ reklamaci až po
využ itı́ služ by.
3. Klient je povinen, nejpozdě ji v okamž iku započ etı́ č erpá nı́ , zaplatit dohodnutou cenu vč etně př ı́padný ch
dalš ı́ch ná kladů , které by vznikly poskytnutı́m služ eb, které pož adoval nad rá mec ujednané ceny on sá m
a hosté , kteř ı́ ho doprová zejı́, vč etně zá konné daně z př idané hodnoty.
4. Klient odpovı́dá poskytovateli i za jakoukoliv š kodu, kterou mu způ sobı́ on sá m nebo host nebo jiné
osoby, které s vě domı́m nebo podle vů le klienta využ ıv́ ajı́ služ eb poskytovatele SPA RELAX Privata
Thajské masáže Sokolov

IV. PRAVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
1. Poskytovatel SPA RELAX Privat a Thajské masáže Sokolov je povinen poskytnout dohodnuté služ by v rozsahu
odpovı́dajı́cı́m jeho standardu.
V. ODSTOUPENI OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA, STORNOPOPLATKY
1. Klient má prá vo zruš it objedná vku služ eb a proná jmu SPA RELAX Privata Thajské masáže Sokolov bez storno
poplatku do 28 dnı́ př ed ná stupem. V př ı́padě stornová nı́ pobytu v kratš ı́ době , je povinen zaplatit storno
poplatek, jak nı́že uvedeno:
27 -21 dnı́ př ed č erpá nı́m : 15 % z ceny stornované ho pobytu
20 -14 dnı́ př ed č erpá nı́m : 30 % z ceny stornované ho pobytu
13 – 8 dnů př ed č erpá nı́m : 50 % z ceny stornované ho pobytu
7 - 1 den př ed č erpá nı́m, nebo př i nezahá jenı́ objednané ho pobytu: 100 % z ceny stornované ho pobytu
VI. DARKOVE POUKAZY
1. Zakoupené dá rkové poukazy jsou nevratné . Platı́ pouze po dobu trvá nı́ uvedenou na poukazu (max. 1
rok).
2. Sek lze vybrat pouze jednorá zově v plné vý ši (nevyč erpaná hodnota š eku se nevracı́).
VII. ZMENY SLUZEB
1. Nabı́zené služ by v zař ı́zenı́ SPA RELAX Privat a Thajské masáže Sokolov se mohou v prů bě hu roku
mě nit. Klient je povinen ř ı́dit se aktuá lnı́ nabı́dkou služ eb.
2. Za nevyč erpané objednané služ by poskytovatel neposkytuje ž ádnou inanč nı́ ná hradu. V př ı́padě , ž e se
bě hem pobytu mě nı́ sezona, bude vž dy ú č tová na cena dle př ı́sluš né sezony.
VIII. SLEVY
1. Jednotlivé cenové slevy nelze vzá jemně kombinovat.
IX. ZAVERECNA USTANOVENI
1. Vš eobecné obchodnı́ podmı́nky vstupujı́ v platnost dne 1. 10. 2021. Odchylky od tě chto podmı́nek
mohou bý t individuá lně mezi poskytovatelem a klientem ujedná ny vý luč ně pı́semnou formou.
2. Př edané osobnı́ ú daje klienta uvedené v jeho objedná vce pobytu použ ije poskytovatel pouze pro
uzavı́raný smluvnı́ vztah mezi poskytovatelem a klientem za ú č elem poskytnutı́ služ eb v zař ı́zenı́ SPA
RELAX Privata Thajské masáže Sokolov

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislos se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se
zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění
Kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinnos
prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

V Sokolově 1. října 2021

