Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) stanovují podmínky elektronického přihlašování třetích osob
jakožto objednatele (dále jen „Objednatele“) vzdělávacího, volnočasového nebo jiného kurzu či akce
obdobného charakteru (dále jen „Kurz“) pořádaného nebo spolupořádaného obchodní společností
TRISIA, a.s., se sídlem nám. Svobody 526, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČ: 64610152, zapsanou
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1254 (dále jen „TRISIA“), jakož a
další práva a povinnosti TRISIE a Objednatele s tím související.
Objednatel může přihlásit na Kurz sebe nebo jím určenou osobu (dále jen „Třetí osoba“) tak, že
vyplní veškeré údaje požadované elektronickou přihláškou nacházející v sekci webové stránky
www.trisia.cz určené pro přihlášení na příslušný Kurz (dále jen „Elektronická přihláška“) a odešle
Elektronickou přihlášku prostřednictvím kliknutí na odkaz „Odeslat“ nacházející se ve spodní části
Elektronické přihlášky.
Odesláním Elektronické přihlášky dle výše uvedeného se vystavuje závazná objednávka k účasti
Objednatele či Třetí osoby na Kurzu (dále jen „Objednávka“). Po vystavení Objednávky TRISIA
obratem zašle Objednateli potvrzení o přijetí Objednávky na jeho e-mailovou adresu uvedenou
v Elektronické přihlášce (dále jen „E-mailová adresa“), není-li dále uvedeno jinak. Je-li předem
omezena kapacita Kurzu z hlediska počtu účastníků a je-li tato kapacita účastníků vyčerpána již před
odesláním Elektronické přihlášky, Objednávka nebude akceptována; TRISIA bez zbytečného odkladu
informuje Objednatele o této skutečnosti zprávou zaslanou na E-mailovou adresu.
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od vystavení Objednávky uhradit za účast Objednatele či
Třetí osoby na Kurzu odměnu ve výši uvedenou v Elektronické přihlášce (dále jen „Odměna“), a to
převodem Odměny v celé její výši na bankovní účet TRISIA, č.ú.: 19-3810730287/0100 (KB). Úhradou
se rozumí připsání celé výše Odměny na tento bankovní účet. Nebude-li takto Odměna v celé její výši
uhrazena, Objednávka nebude akceptována.
Po provedení úhrady Odměny v celé výši bude v případech stanovených právními předpisy a v dalších
případech, kdy to bude Objednatel požadovat vystaven daňový doklad – faktura. Tento daňový
doklad – faktura, bude doručen elektronicky na E-mailovou adresu.
Úhradou Odměny v celé výši je uzavřena smlouva mezi TRISIÍ a Objednatelem, kterou se TRISIE
zavazuje zajistit Objednateli či Třetí osobě účast na Kurzu.
Přihlásil-li Objednatel Třetí osobu k účasti na Kurzu, může elektronicky změnit jím přihlášenou Třetí
osobu za jinou Třetí osobu jím prokazatelně určenou.
TRISIA může odstoupit od Smlouvy, to je také zrušit Kurz, a to z jakéhokoliv důvodu na straně TRISIE
nebo na straně školitele či lektora Kurzu. TRISIA o této skutečnosti bez zbytečného odkladu bude
informovat Objednatele a vrátí mu Odměnu.
Objednatel může odstoupit od Smlouvy nejpozději 3 pracovní dny před konáním Kurzu, to je zrušit
svou účast nebo účast Třetí osoby na Kurzu pouze z vážných zdravotních důvodů na své straně nebo
na straně Třetí osoby nebo jiných závažných důvodů, které je povinen doložit TRISII spolu
s oznámením o odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy, TRISIA není povinna
vrátit Objednateli Odměnu, pokud neshledá oprávněnost důvodu pro odstoupení od Smlouvy; o tom,
zda je jedná o oprávněné důvody, rozhoduje pouze TRISIA.
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