Smlouva Č. 152503752
o zprostředkování studijního pobytu v zahraničí dle ustanovení § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
účinném znění ("OZ")
ZPROSTŘEDKOVATEL

ZÁJEMCE

STUDENT AGENCY k.s.

Energetický

jejímž jménem jedná komplementář, STUDENT AGENCY
holding a.s., jednající členem představenstva Ing. Radimem
Jančurou
nám. Svobody 86/17,60200 Brno
DiČ: CZ25317075
IČO: 25317075
STUDENTAGENCY k.s.je zapsána v Obchodnímrejstříku
vedeném u Krajskéhosoudu v Brně - oddíl A, vložka25842.

regulační úřad

Masarykovo náměstí 91/5
58601 Jihlava
IČO: 70894451
KJ:2015102530:627893

I. Předmět plnění
Zprostředkovatel se zavazuje jménem Zájemce a na jeho účet obstarat Zájemci za odměnu uzavření smlouvy o studijním
pobytu a zajistit studijní pobyt specifikovaný v zálohové faktuře č. 152503752, která je nedílnou součástí této smlouvy, a
Zájemce se zavazuje Zprostředkovateli uhradit odměnu.

II. Cena pobytu
Celková cena studijního pobytu včetně odměny Zprostředkovatele činí 112 597,00 CZK.
Služby, které jsou poskytovány zahraniční školou (partnerskou organizací Zprostředkovatele), jsou kalkulovány kurzem, který
je stanoven Českou Spořitelnou ke dni vystavení zálohové faktury.
A) Deviza prodej: 27,87 CZK za 1 EUR

V případe, že se kurz koruny zvýši o více než 5% ke dni uhrazení studijního pobytu, tj. bude-Ii
A) Deviza prodej: 29,26 CZK za 1 EUR a více
má Zprostředkovatel právo požadovat od Zájemce doplatek částky dle kurzového rozdílu.
Sníží-Ii se kurz měny o více než 5% tj. bude-Ii
A) Deviza prodej: 26,48 CZK za 1 EUR a méně
má Zájemce právo na vrácení tohoto rozdílu. K vrácení rozdílu je nutná písemná žádost zaslaná na výše uvedenou adresu
Zprostředkovatele.
Dnem uhrazeni se rozumí den splaceni poslední zbývajicl části ceny II hotovosti, resp. den připsáni této částky na
účet Zprostředkovatele
ve smyslu bodu 1.10 všeobecných obchodních podmínek zprostředkovatele.
V případě, že Zájemce hradí studijní pobyt ve vice splátkách, je výše kurzového
kde k datu její úhrady vznikl kurzový rozdíl.

rozdílu počítána z každé splátky,

III. Způsob platby
Zájemce se zavazuje zaplatit celkovou cenu uvedenou v II. článku v hotovosti v sídle Zprostředkovatele nebo bezhotovostně
na bankovní účet, který je uveden v zálohové faktuře
152503752. Zprostředkovatel vystupuje pouze jako platebni místo pro
úhradu studijního pobytu. Cena bude uhrazena ve splátkách a v termínech, které jsou uvedeny v následujícím splátkovém
kalendáři:
č.

Splátka
#1

Cástka

Uhradit nejpozdeji do

112597,00 CZK

5.10.2015

IV. Stornopodmínky smlouvy
1. Studijní pobyt a další objednané služby může Zájemce zrušit písemně ve formě doporučené zásilky prostřednictvím držitele

Smlouva č. 152503752
poštovní licence, jež musí být doručena Zprostředkovateli. Zájemce je v takovém případě povinen uhradit Zprostředkovateli
stornopoplatek dle následujících pravidel:
Zájemce zruší pobyt více než 30 dní před nástupem
...výše stornopoplatku až 20% z ceny studijního pobytu + až 100% z ceny za dopravu (letenku, autobusovou/
vlakovou jízdenku apod.) a doplňkové služby
Zájemce zruší pobyt 30 až 5 dní před nástupem
...výše stornopoplatku až 50% z ceny studijního pobytu + až 100% z ceny za dopravu (letenku, autobusovou/
vlakovou jízdenku apod.) a doplňkové služby
Zájemce zruší pobyt 4 dny a méně před nástupem a po zahájení kurzu
...výše stornopoplatku až 100% z ceny studijního pobytu + až 100% z ceny za dopravu (letenku, autobusovou/
vlakovou jízdenku apod.) a doplňkové služby
Výše stornopoplatku uvedená v % se počítá z celkové ceny pobytu. Stornopoplatky je Zájemce povinen uhradit i v případě
nenastoupení na kurz z důvodů vzniklých uvedením nesprávných údajů nebo z důvodů nespolupráce ze strany Zájemce.
Rozhodný den pro uplatnění storno poplatku je den přijetí písemné zprávy o zrušení studijního pobytu Zprostředkovatelem.
2. Je-Ii podmínkou uskutečnění pobytu získání víza, uhradí v případě jeho neobdržení Zájemce Zprostředkovateli
jednorázový stornopoplatek 4.500 Kč a dále poplatek za vízum a pojištění na storno pobytu (bylo-Ii hrazeno
Zprostředkovateli), veškeré nevratné poplatky a až 100 % ceny sjednaných doplňkových služeb.

V. Podmínky smlouvy
Práva a povinnosti smluvních stran stejně jako další podmínky smlouvy jsou upraveny ve Všeobecných obchodních
podmínkách společnosti STUDENT AGENCY k.s., platných ke dni uzavření této smlouvy ("VOP"), které tvoří nedílnou
součást této smlouvy a jež jsou dostupné na www.studentagency.cz. VOP se uplatní vždy, není-Ii v této smlouvě uvedeno
jinak. Zájemce potvrzuje podpisem smlouvy, že byl s VOP seznámen a že s nimi souhlasí.

VI. Ostatní ujednání
1. Smluvní vztah mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem vzniká od okamžiku doručení Zájemcem podepsané smlouvy
Zprostředkovateli do jeho sídla, nejpozději však podpisem obou smluvních stran. Dokud Zprostředkovatel neobdrží
Zájemcem podepsanou smlouvu, není povinen vykonávat žádnou činnost dle Smlouvy.
2. Smlouvu lze měnit (resp. doplňovat) pouze dohodou obou smluvních stran v písemné formě. Každá ze stran obdrží jedno
vyhotovení této smlouvy a jejích případných dodatků.
3. Zájemce i Zprostředkovatel potvrzují, že se se Smlouvou seznámili a souhlasí s ní, což potvrzují svým podpisem.
4. Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby veškeré případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní
byly vyřešeny smírně. Pokud se takový spor nepodaří smluvním stranám vyřešit do 30 (třiceti) dnů smírnou cestou, bude
takový spor rozhodován příslušným obecným soudem.

V Olomouci dne:

STUDENT AGENCY, k.s.
zastoupena paní/panem:
Hrabčíková Eliška
na základě zmocnění Ing. Radimem Jančurou,
členem představenstva STUDENT AGENCY holding a.s.,
komplementáře jednajícího jménem STUDENT AGENCY
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