
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.online-doucovani.cz 

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 

 

1. Smluvní vztah mezi Dušan Drexler, se sídlem Chebská 251/10, Mariánské Lázně, 353 01, IČ 

68806175 (dále jen jako „online-doucovani.cz“) a účastníkem doučování (dále jen jako 

„účastník“) vzniká okamžikem obdržení platby za vyučovací hodinu. 

 

2. Po odeslání závazné objednávky bude účastníkovi zaslán potvrzující e-mail s veškerými 

informacemi - hlavně kontakt na lektora. 

 

3. Bez zbytečného odkladu poté, co online-doucovani.cz obdrží platbu za doučování na svůj účet, 

bude účastníkovi zaslán informační e-mail o tom od kdy může začít využívat služeb online-

doucovani.cz. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI STUDENTA 

 

1. RUŠENÍ LEKCÍ. Student má právo zrušit lekci minimálně 8 hodin předem, jinak lekce propadá. 

Musí o tom informovat jak lektora. 

 

2. Student se zavazuje být online v době lekce. Pokud se student předem neomluví a neukáže se 

do 15 minut od začátku lekce, lekce propadá. 

 

3. Účastník tímto dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro 

administrativní a studijní potřeby online-doucovani.cz. Účastník tímto výslovně svoluje 

k uložení adresy, telefonu, emailu, popř. dalších informací týkajících se plátce kurzu do 

databáze online-doucovani.cz. 

 

4. Účastník není oprávněn propůjčovat přístupová hesla na hodinu třetím osobám. V případě 

porušení tohoto pravidla má online-doucovani.cz plný nárok zrušit jeho hodinu bez udání 

důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné. 

 

5. Účastník online jazykového kurzu je oprávněn využívat veškeré multimediální výukové 

materiály výhradně pro své studijní potřeby a nemá právo je jakkoli zpřístupňovat třetím 

osobám. V případě porušení tohoto pravidla má onlinedoucovani.eu plný nárok zrušit jeho 

hodinu bez udání důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné.  

 

6. V případě jakýchkoliv potíží je účastníkovi k dispozici zákaznická linka na čísle 

+420 604 534 382, a to každý pracovní den od 16:00 do 20:00.  

 

7. Účastník svou účastí na výuce souhlasí s tím, že ho lektor uslyší a uvidí při telekonferenci. 

 

8. Pokud účastník výuky vysloví přání nahrávat video i zvuk lekcí, má možnost získat video nebo 

audio nahrávku, pokud s tím lektor souhlasí a umožnují to technické podmínky. 

 


