Obchodné a zmluvné podmienky
Registrácia prihlášky a prijatie do programu
Záväznú prihlášku Spoločnosť Mediatel spol. s r.o. zaregistruje. V prípade, že program v dobe
doručenia ešte nebude úplne naplnený, predbežne vám zarezervujeme miesto v programe.
Následne Vám bude poslaná výzva k platbe na e-mailovú adresu alebo adresu doručenia aj s
variabilným symbolom.
Prijatie do programu sa dostáva do platnosti v momente pripísania platby za program na bankový
účet spoločnosti. V prípade, že program bude plne obsadený prihláška bude registrovaná a
zaradíme vás medzi náhradníkov, alebo vás presunieme na ďalší kurz. Najdlhšie týždeň pred
zahájením programu vás budeme informovať, či sa uvoľnilo miesto a ste prijatí do programu.

Storno podmienky a refundácia peňazí.
Keď ste prijatý do programu depozit vo výške 36€ (bez DPH) sa stáva nevratným
administratívnym poplatkom.
1. ak zrušíte účasť v programe 5 dní pred zahájením programu bude vám vrátené kurzovné
znížené o depozit.
2. pokiaľ zrušíte účasť v programe 4 a menej dní pred zahájením programu bude vám účtovaný
poplatok vo výške 25% celkovej ceny programu znížené o nevratný depozit.
3. žiadna čiastka sa nevracia v prípade, že zrušíte účasť v programe deň pred jeho zahájením,
alebo v prípade, že sa programu nezúčastníte bez predchádzajúceho zrušenia účasti v
programe alebo sa zúčastníte len časti programu.
4. účasť sa považuje za zrušenú v momente doručenia písomného oznámenia o zrušení účasti do
spoločnosti Mediatel spol. s r.o. na storno@mediatel.sk
5. peniaze podľa bodu (2) a (3) budú refundované iba na základe písomnej žiadosti zaslané do 30
dní od momentu kedy účastník písomne oznámil zrušenie svojej účasti v programe.
6. zmena mena účastníka je prípustná. Postupuje sa rovnako ako v bode (4).
Odoslaním záväznej prihlášky súhlasím so storno podmienkami a podmienkami
refundácie peňazí.
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