Obchodní podmínky předplatného online účetních seminářů
Tyto obchodní podmínky jsou doplňujícími anebo upřesňujícími podmínkami k obecným podmínkám
přístupným na stránkách www.videolektor.cz
Cílem těchto podmínek je jasně a jednoduše popsat obchodní podmínky předplatného online
účetních seminářů společnosti Videolektor.cz s.r.o., IČ: 24190951, provozovatele portálu
Videolektor.cz.
Předplatné na on-line účetní semináře se vztahuje na období 12 po sobě jdoucích měsíců. A řídí se
těmito podmínkami:
-

-

-

-

-

Po obdržení Vaší objednávky s platbou bankovním převodem Vám vystavíme zálohovou
fakturu na předplatné na 12 měsíců. Po uhrazení anebo v případě platby platební kartou Vám
po připsání prostředků zašleme na email fakturu daňový doklad. Předplatné je aktivováno po
připsání celé částky. Daňový doklad můžeme na vyžádání zaslat i pozemní poštou.
V průběhu platnosti předplatného bude zveřejněno minimálně 20 nových videozáznamů
k samostatným webinářům s účetní, daňovou anebo mzdovou tématikou od předních
českých lektorů.
Na konci platnosti předplatného Vás kontaktujeme ve věci prodloužení předplatného.
Prodloužení bude provedeno pouze na základě nové telefonické nebo elektronické
objednávky.
Cena předplatného online účetních seminářů na 12 měsíců je 5500 Kč v případě Online
varianty. Dále nabízíme variantu DVD, která za příplatek 1 150 Kč nabízí navíc 10× zaslání
DVD s vydanými videozáznamy. Online a DVD varianty opravňují k přístupu jednu osobu
z jedné firmy.
Údaje předané s objednávkou mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a
navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty,
popř. služby nebo jiné služby společnosti Videolektor.cz s.r.o. Vaše data mohou být
poskytnutá i třetím osobám, především organizátorům nebo lektorům předmětných
seminářů. Data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat.

Veškeré zde uváděné ceny jsou bez DPH.
Tyto obchodní podmínky jsou platné k 1. 11. 2014. Případné změny budou zveřejněné na stránce
předplatného on-line účetních seminářů www.videolektor.cz/predplatne

(Archiv)
Obchodní podmínky platné k 31. 10. 2014
http://www.videolektor.cz/sites/www.videolektor.cz/files/podminky_predplatneho_online_ucetnich
_seminaru-4.pdf
Obchodní podmínky platné k 15. 7. 2014
http://www.videolektor.cz/sites/www.videolektor.cz/files/podminky_predplatneho_online_ucetnich
_seminaru-3.pdf
Obchodní podmínky platné k 4. 12. 2013
http://www.videolektor.cz/sites/www.videolektor.cz/files/podminky_predplatneho_online_ucetnich
_seminaru-2.pdf
Obchodní podmínky platné k 1. 1. 2013
http://www.videolektor.cz/sites/www.videolektor.cz/files/podminky_predplatneho_online_ucetnich
_seminaru-1.pdf

