
TERMS AND CONDITIONS

1. Registration
1.1. The information needed in registration is being used only for the purposes of IAESTE ČVUT v

Praze and IAESTE VŠCHT Praha (from now on as “The Seller”) and its project Prague
Challenge™. This information is not going to be provided to any third party.

2. Acceptation of an order, the contract and conditions
2.1. The order is a part of the contract and the contract is valid since both parties agree on its

formation. Since this moment the laws are being valid between the Customer and the Seller.
2.2. The Customer confirms by accepting this contract his agreement with the conditions included in

this contract.
2.3. All the orders connected to these conditions are binding.
2.4. The Seller has a right to cancel the order. In this case the seller is supposed to inform the

Customer immediately in order to discuss following steps. If the Customer has already paid for
the service, he is going to be reimbursed and the contract is not going to be valid.

2.5. If the Customer decides to withdraw this contract no later than 14 (fourteen) days before the
start of the event, he can be reimbursed by the whole price that was paid. If the Customer
decides to withdraw this contract no later than 7 (seven) days, he can be reimbursed by 50 % of
the price paid. If the withdrawal is done anytime later, the Customer loses his right to get the
money back.

2.6. The withdrawal from the contract is valid after successful contact between the Customer and the
Seller. The Seller is supposed to accept and confirm the cancellation and let the Customer know
about the following steps.

3. Delivery times and conditions of delivery
3.1. The Seller satisfies the delivery of the service at the day the project is being realized. The Seller

can change the day or the name of the project at maximum 30 days before the project should
take place. The Customer should be informed about these changes immediately.

4. Paying methods
4.1. The order is paid through the online bank transfer or by cash on the first day of the Event.
4.2. In case of any troubles with the payment the Customer is supposed to inform the Seller and

discuss the following steps.
4.3. These conditions are valid from 13. 6. 2022.
4.4. If the conditions were changed, the order would be considered with the conditions in which the

payment was executed.



OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. O registraci

1.1. Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely IAESTE ČVUT v Praze a IAESTE VŠCHT Praha
(dále jen “Prodávající”) v rámci projektu Prague Challenge™ a nebudou poskytnuty třetím
osobám ani jinak zneužity.

2. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
2.1. Objednávka Kupujícího je návrhem Kupní smlouvy a samotná Kupní smlouva je uzavřena

momentem doručení závazného souhlasu Kupujícího i Prodávajícího s tímto návrhem
(závazným potvrzením objednávky ze strany Kupujícího). Od tohoto momentu mezi Kupujícím
a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2.2. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a
že s nimi souhlasí.

2.3. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné.
2.4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku. V případě, že tato situace nastane, Prodávající

bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že
Kupující zaplatil již celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k
uzavření Kupní smlouvy nedojde.

2.5. V případě, že dojde k odstoupení z Kupní smlouvy ze strany Kupujícího nejpozději 14 (čtrnáct)
dní před začátkem konání akce, má Kupující právo na vrácení celé jím zaplacené částky. Pokud
dojde k odstoupení z Kupní smlouvy ze strany Kupujícího nejpozději 7 (sedm) dní před
začátkem konání akce, má Kupující právo na vrácení 50 % ze jím zaplacené částky. Při
pozdějším odstoupení nemá Kupující právo na náhradu.

2.6. Odstoupením z Kupní smlouvy se rozumí navázání vzájemného kontaktu mezi Kupujícím a
Prodávajícím a následné potvrzení od Prodávajícího o jejím zrušení. Převod částky bude
dohodnut individuálně.

3. Dodací lhůta a podmínky dodání
3.1. Prodávající splní dodávku služeb v den realizace daného projektu. Prodávající je oprávněn

nejpozději 30 dní před konáním projektu či jeho uzávěrkou změnit datum konání či jeho název.
Kupující je o této změně neprodleně informován.

4. Způsoby úhrady
4.1. Objednávka je uhrazena pomocí online bankovního převodu nebo hotově na místě v den

započetí akce.
4.2. V případě problémů s platbou je Kupující povinen oznámit tento fakt Prodávajícímu a domluvit

se s ním na jiném řešení.
4.3. Obchodní podmínky jsou platné od 13. 6. 2022 do odvolání.
4.4. Informace pro Kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky,

a které byly v platnosti k datumu nákupu.


