Všeobecné smluvní podmínky iRob.cz

1. Předmět podmínek
Všeobecné smluvní podmínky iRob.cz poskytuje společnost NEW DAY s.r.o. se sídlem U Školky 936/9,
Děčín I, IČ: 25418955 / DIČ: CZ25418955, zápis v OR dne 4.7. 2000 vedeném u KS v Ústí n/L odd. C,
vl. č. 16990 (dále jen dodavatel) která služby iRob.cz provozuje. Předmětem těchto smluvních podmínek
je zprostředkování služeb v oblasti pronájmu eventového robota.
2. Platnost podmínek
Dodavatel se zavazuje závazně rezervovat služby objednané objednavatelem až na základě ověření
termínu. Ověření termínu Vám zašleme emailem po obdržení této podepsané objednávky. Až do našeho
závazného potvrzení ověřeného termínu je vaše objednávka nezávazná.
3. Storno
Pokud z jakýchkoli důvodů zrušíte objednané služby, budeme Vám účtovat storno poplatky, a to
následovně:
- ve lhůtě delší než 20 dnů před plánovaným termínem 30% z celkové částky
- ve lhůtě od 20 dnů do 11 dnů před plánovaným termínem 50% z celkové částky
- ve lhůtě od 10 dnů do 6 dnů před plánovaným termínem 75% z celkové částky
- ve lhůtě 5 dnů a kratší před plánovaným termínem 100% z celkové částky
Nebudeme-li schopni zajistit organizaci vaší objednané akce, vrátíme Vám všechny uhrazené částky zpět.
4. Platba
Objednavatel se zavazuje uhradit veškeré dohodnuté částky na základě vystavených daňových dokladů v
uvedeném termínu splatnosti na bankovní účet organizátora (č.ú. 335082001/5500). Podmínkou je 50%
záloha splatná před termínem konání akce, nejpozději 2 pracovní dny před termínem dodání služby. Pro
opakované akce je možná individuální dohoda, nutné uzavřít písemně - elektronicky. Zbytek ceny se
objednavatel zavazuje uhradit nejpozději 14 dnů od data vystavení faktury, není-li písemně nebo
elektronicky dohodnuta jiná lhůta.
5. Prodlení s platbou
V případě prodlení s platbou úhrady objednavatele dodavateli za objednané aktivity uhradí objednavatel
dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení s platbou.
Neuhradí-li objednavatel v řádném termínu odsouhlasenou zálohu, může dodavatel uplatnit storno
podmínky a odstoupit od smlouvy, dle znění obchodního zákoníku.
6. Platnost
Smluvní podmínky jsou platné od dne objednání objednavatelem v písemné elektronické (email)
podobě doručené na emailovou adresu info@irob.cz.
Smluvní podmínky jsou platné až do odvolání.
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