
Obchodné podmienky 

1. Všeobecné ustanovenia 

Predmetom kúpnej zmluvy je predaj školení a kurzov, ktoré obe strany uzatvárajú prostredníctvom 
webovej stránky www.akomyslietpozitivne.sk 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup vzdelávacích kurzov a školení na webovej stránke 
www.akomyslietpozitivne.sk 

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je  spoločnosť 
MB Property,  Ružová dolina 7, 821 08 Bratislava, IČO 47 545 06 , DIČ 2023949763. Spoločnosť nie je 
platcom DPH. 

Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – fyzickou osobou, neupravené v obchodných podmienkach 
sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 102/2014 Z. 
z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami 
sa riadia obchodným zákonníkom č. 513/1991 zb. v znení neskorších práv, predpisov. 

2. Objednávka 

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj služby – školení a kurzov  predávajúcim 
kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Po odoslaní objednávky bude 
objednávka spracovaná a na e-mail objednávateľ bude obratom doručené potvrdenie o prijatí 
objednávky ako aj všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky (dátum a miesto realizácie školenia 
alebo kurzu a prípadné doplňujúce informácie). Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná 
za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.  

Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a 
povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje rezervovať kupujúcemu miesto na zakúpenému kurze alebo 
školení a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu školenia alebo kurzu podľa ceny, ktoré je uvedené 
ku každému kurzu alebo školeniu na stráne www.akomyslietpozitivne.sk 

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na 
webovej stránke www.akomyslietpozitivne.sk  spoločnosti MB Property  s.r.o. a že s nimi súhlasí. 
Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú 
neoddeliteľnou  súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky a zároveň 
súhlasom s obchodnými podmienkami.  

3. Cena produktov, faktúry 

Cena školenia alebo kurzu  je uvedená na stránke www.akomyslietpozitivne.sk, ku každému školeniu 
alebo kurzu a je súčasťou záväznej objednávky. Cena je konečná . Predávajúci nie je platcom DPH. 
Predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru a po realizácií školenia alebo kurzu, čiže po 
uskutočnení zdaniteľného plnenia daňový doklad v platobnom systéme FAPI, ktorý slúži ako doklad 
o zaplatení a daňový doklad. 

4. Forma  a spôsob platby 

Objednávateľ obdržanú zálohovú faktúru uhradí prostredníctvom bankového prevodu vo svojej 
banke. Bankový prevod trvá 2-3 pracovné dni v prípade platby v slovenskej banke. Po pripísaní platby 
na účet obdrží objednávateľ potvrdenie o úhrade na email, pod ktorým uskutočnil objednávku. 
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Daňový doklad obdrží objednávateľ na nasledujúci deň po realizácií kurzu alebo školenia emailom. 
Vzhľadom na to, že email môže zapadnúť aj do časti SPAMU, v  prípade, že objednávateľ neobdrží 
email s daňovým dokladom, má právo si o neho požiadať. Predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu 
kópiu daňového dokladu.  

5. Poskytnutie služby 

Predávajúci sa zaväzuje rezervovať kupujúcemu miesto na školení alebo kurze a poskytnúť 
kupujúcemu školenie alebo kurz v zmysle objednávky  a špecifikácií kurzu alebo školenia, ktoré sú 
uvedené stránke www.akomyslietpozitivne.sk.  

6. Odstúpenie od zmluvy 

Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom 
internetu. Ak sa kupujúci nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť kurzu, môže za seba poslať náhradu 
alebo vymeniť si uhradený kurz za  kurz, v inom termíne, ktorý je v ponuke na stránke 
www.akomyslietpozitivne.sk 

7. Ochrana osobných údajov 

Spoločnosť MB Property  s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných 
a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. 
Údaje, ktoré uvádzate v objednávke  sú nevyhnutné pre vystavenie daňového dokladu. 

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú 
poskytované tretím stranám. 

Vyplnením objednávky súhlasí registrujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do 
databázy spoločnosti MB Property s.r.o., so sídlom Ružová dolina 7, 821 08 Bratislava, IČO 47 545 06 , 
DIČ 2023949763  a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové 
účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na 
dobu do odvolania súhlasu. 

Vyplnením objednávky ako aj zadaním emailovej adresy zároveň kupujúci udeľuje súhlas so 
zasielaním informácií o nových kurzoch  školeniach, článkov a ďalších vzdelávacích programov. 
Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli 
údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek 
odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu. 

8. Záverečné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa  10.3.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo 
zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. 
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