
VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY - SPA RELAX Privat & THAI RELAX 
MASSAGE Sokolov, GUTECO S+K s.r.o.  

Tyto všeobecné obchodnı́ podmı́nky platı́ pro klienty zařı́zenı́ a služeb Spa Relax Privat a Thajské masáže 
Sokolov, které provozuje společnost GUTECO S+K s.r.o. (dále jen „poskytovatel").  

Těmito všeobecnými obchodnı́mi podmı́nkami se řı́dı́ jednánı́ mezi klientem a poskytovatelem, které nenı́ 
upraveno odchylně individuálnı́ smlouvou.  

I. OBJEDNAVANI SLUZEB  

1. Objednat služby v zařı́zenı́ SPA RELAX Privat Sokolov lze formou pı́semnou, e-mailem, nebo vyplněnı́m a 
odeslánı́m rezervačnı́ho formuláře na webových stránkách SPA RELAX Privata Thajské masáže Sokolov  

2. Objednávka služeb je přijata zaslánı́m potvrzujı́cı́ zprávy rezervačnı́ho systému, nebo pı́semným 
potvrzenı́m oprávněné osoby ze strany poskytovatele SPA RELAX Privat a Thajské masáže Sokolov  

3. On-line rezervace je závazná. Pro rozsah ujednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzenı́ 
rezervace vydaném poskytovatelem.  

4. Při dlouhodobé rezervaci služeb v zařı́zenı́ SPA RELAX Privat a Thajské masáže Sokolov, je poskytovatel 
oprávněn žádat od klienta úhradu rezervačnı́ho poplatku ve výši 50% celkové ceny služeb. Rezervačnı́ 
poplatek nenı́ součástı́ ceny služeb a při zrušenı́ rezervace klientem poskytovatel poplatek nevracı́.  

5. Nezaplacenı́m rezervačnı́ho poplatku ve vztahu k bodu 4. Obchodnı́ch podmı́nek se objednaný pobyt a 
služby v zařı́zenı́ SPA RELAX Privata Thajské masáže Sokolov rušı́.  

II. PLATEBNI PODMINKY  

1. Cenu služeb klient uhradı́ připřı́chodu do zařı́zenı́ SPA RELAX Privata Thajské masáže Sokolov, před 
započetı́m objednaných procedur.  

2. Cenu služeb může klient před přı́jezdem zaplatit bud‘ bezhotovostně prostřednictvím platebního 
systému The Pay nebo bankovnı́m převodem na bankovnı́ účet SPA RELAX Privat a Thajské masáže 
Sokolov. Potvrzenı́ o úhradě pobytu bankovnı́m převodem je nezbytné předložit při přı́chodu do 
zařı́zenı́ pověřenému pracovnı́kovi SPA RELAX Privata Thajské masáže Sokolov  

3. Ceny za služby budou klientovy účtovány dle platného cennı́ku SPA RELAX Privata Thajské masáže 
Sokolov  

III. PRAVA A POVINNOSTI KLIENTA  

1. Klient musı́ svá práva uplatňovat v souladu s návštěvnı́m řádem a směrnicemi a předpisy pro hosty SPA 
RELAX Privata Thajské masáže Sokolov  

2. Klient má právo reklamovat přı́padné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit 
včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být zjednánaná prava, pokud možno na mı́stě samém. 
Uplatněnı́ reklamace na mı́stě samém umožnı́ odstraněnı́ vady okamžitě. Uplynutı́m 3 měsı́ců od pobytu 
reklamačnı́ právo zaniká. V přı́padě uplatněnı́ reklamace během této lhůty je poskytovatel povinen 
reagovat do 30 dnů ode dne uplatněnı́ reklamace, ve složitějšı́ch přı́padech do 2 měsı́ců. Klient je 
povinen poskytnout poskytovateli součinnost potřebnou k vyřı́zenı́ reklamace, speci ikovat důvody, 
eventuelně navrhnout způsob vyřı́zenı́, pokud se reklamace prokáže jako odůvodněná. Vyřı́zenı́ 
oprávněné reklamace spočıv́á v bezplatném odstraněnı́ vady služby, přı́padně, je-li to z povahy věci 
možné, v poskytnutı́ náhradnı́ služby. Nenı́-li možné poskytnout náhradnı́ službu, vrátı́ poskytovatel 
cenu této služby klientovi. Klient nemá nárok na vrácenı́ ceny služby, jestliže uplatnı́ reklamaci až po 
využitı́ služby.  

3. Klient je povinen, nejpozději v okamžiku započetı́ čerpánı́ , zaplatit dohodnutou cenu včetně přı́padných 
dalšı́ch nákladů, které by vznikly poskytnutı́m služeb, které požadoval nad rámec ujednané ceny on sám 
a hosté, kteřı́ ho doprovázejı́, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.  

4. Klient odpovı́dá poskytovateli i za jakoukoliv škodu, kterou mu způsobı́ on sám nebo host nebo jiné 
osoby, které s vědomı́m nebo podle vůle klienta využıv́ajı́ služeb 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 služby v rozsahu 
odpovı́dajı́cı́m jeho standardu.  

V. ODSTOUPENI OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA, STORNOPOPLATKY  

1. Klient má právo zrušit objednávku služeb a pronájmu SPA RELAX Privata Thajské masáže Sokolov bez storno 
poplatku do 28 dnı́ před nástupem. V přı́padě stornovánı́ pobytu v kratšı́ době, je povinen zaplatit storno 
poplatek, jak nı́že uvedeno: 
27 -21 dnı́ před čerpánı́m : 15 % z ceny stornovaného pobytu  

20 -14 dnı́ před čerpánı́m : 30 % z ceny stornovaného pobytu 
13 – 8 dnů před čerpánı́m : 50 % z ceny stornovaného pobytu 
7 - 1 den před čerpánı́m, nebo při nezahájenı́ objednaného pobytu: 100 % z ceny stornovaného pobytu  

VI. DARKOVE POUKAZY  

1. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platı́ pouze po dobu trvánı́ uvedenou na poukazu (max. 1 
rok).  

2. Sek lze vybrat pouze jednorázově v plné výši (nevyčerpaná hodnota šeku se nevracı́).  

VII. ZMENY SLUZEB  

1. Nabı́zené služby v zařı́zenı́ SPA RELAX Privat a Thajské masáže Sokolov se mohou v průběhu roku 
měnit. Klient je povinen řı́dit se aktuálnı́ nabı́dkou služeb.  

2. Za nevyčerpané objednané služby poskytovatel neposkytuje žádnou inančnı́ náhradu. V přı́padě, že se 
během pobytu měnı́ sezona, bude vždy účtována cena dle přı́slušné sezony.  

VIII. SLEVY  

1. Jednotlivé cenové slevy nelze vzájemně kombinovat.  

IX. ZAVERECNA USTANOVENI  

1. Všeobecné obchodnı́ podmı́nky vstupujı́ v platnost dne 1. 10. 2021. Odchylky od těchto podmı́nek 
mohou být individuálně mezi poskytovatelem a klientem ujednány výlučně pı́semnou formou.  

2. Předané osobnı́ údaje klienta uvedené v jeho objednávce pobytu použije poskytovatel pouze pro 
uzavı́raný smluvnı́ vztah mezi poskytovatelem a klientem za účelem poskytnutı́ služeb v zařı́zenı́ 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 


