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Všeobecné obchodné podmienky prenájmu  

Vzdelávacieho salónika 

 

Klient si prenajíma Vzdelávací salónik v Centre Vital Spa na Radvanskej ulici č. 

46, v Bratislave, mailom alebo telefonicky. Rezerváciou Vzdelávacie salónika 

klient automaticky súhlasí s nasledovnými všeobecnými obchodnými 

podmienkami prenájmu Vzdelávacieho salónika: 

 Prenájom Vzdelávacieho salónika je platný zaplatením zálohy a to vo výške 

15€ pri rezervácii na 4hodiny a menej/deň, alebo 40€ pri rezervácii na 

viac ako 4hodiny/deň. 

 Zálohová platba je vratná pri zrušení rezervácie minimálne 10 pracovných 

dní vopred, inak sa zálohová platba nevracia. Zrušenie rezervácie je 

potrebné mailovou alebo telefonickou formou. O zrušení rezervácie bude 

klient spätne informovaný mailom, prípadne formou sms. 

 Ak klient z akéhokoľvek dôvodu nezaplatil zálohovú platbu a Centrum 

Vital Spa mu aj tak ponechalo rezerváciu salónika, v prípade že je 

rezervácia zrušená 9 pracovných dni a menej vopred, klientovi bude 

dodatočne vystavená faktúra, kvôli oneskorenému zrušeniu rezervácie 

vzdelávacieho salónika, tzv. storno poplatok. Výška storno poplatku je 15€ 

pri rezervácii na 4hodiny a menej/deň alebo 40€ pri rezervácii na viac ako 

4hodiny/deň. 

 Klient platí za vzdelávací salónik hotovosťou alebo prevodom na bankový 

účet a to podľa platného cenníka uverejneného na stránke: 

http://www.centrumvitalspa.sk/vzdelavaci-salonik/ 

 Klient platí za prenájom Vzdelávacieho salónika podľa počtu 

rezervovaných hodín. Ak je reálny čas využitia Vzdelávacieho salónika 

kratší ako rezervovaný čas, platí sa podľa vopred rezervovaného času. Ak 

je reálny čas využitia Vzdelávacieho salónika dlhší, ako je rezervovaný čas, 

klient platí podľa reálne využitého času Vzdelávacieho salónika. 

 Pri rezervácii termínu vo Vzdelávacom salóniku, treba brať do úvahy 

celkový čas, ktorý prenajímateľ potrebuje na prípravu svojho workshopu. 

Celkový čas využívania salóniku sa počíta odkedy prenajímateľ príde do 

salónika až pokiaľ salónik prenajímateľ reálne neopustí. 

http://www.centrumvitalspa.sk/vzdelavaci-salonik/

