
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy,

objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský
zákoník“);

Všeobecné obchodní podmínky
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy

uzavřené mezi
 

Eliška Sosnová, Šumavské Hoštice 44
IČ: 06764878

DIČ: CZ9253081662
 

Telefonní číslo: 736672177
Kontaktní e-mail: eli.olah@gmail.com

 
jako zprostředkovatel služby
a Vámi jako uživatelem služby

 
Smlouvou o poskytování služeb se zavazujeme poskytnout Vám služby specifikované níže a n
a Vy se zavazujete uhradit nám za tyto služby cenu uvedenou dle aktuálně platného ceníku.

Cena za služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím.
 

Nabízíme služby spočívající zejména v sestavení stravovacího a/nebo tréninkového plánu
na míru(dále společně jen jako „služby“). Součástí služeb jsou i pravidelné kontroly, úpravy

plánu a podpora prostřednictvím motivačních e-mailů, a to po omezenou dobu dle
zvoleného programu.

 
Berte na vědomí, že použití námi sestavených plánů závisí na Vaší svobodné vůli. Dosažení
stanoveného cíle na základě obdržených plánů Vám negarantujeme. Při sestavování plánů

vycházíme z informací, které jste nám při objednávce poskytli (resp. z toho, že Vámi
poskytnuté informace jsou správné, a že neexistují žádné relevantní informace, které jste

nám nesdělili). Optimální skladba stravy a pohybu by měla být konzultována s lékařem, a to
zejména s ohledem na Váš aktuální i dlouhodobý zdravotní stav. Pokud si nejste jisti
provedením některých cviků, vyhledejte služby fyzioterapeuta či osobně trenéra.

Doporučení obsažené v stravovacích a/nebo tréninkových plánech jsou pouze informačního
charakteru a nenahrazují doporučení lékaře.

 
Tyto obchodní podmínky se použijí přiměřeně na smlouvu o zprostředkování služby i na

smlouvu o poskytnutí služby.
 

zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze
pokud jste spotřebitelem).

https://www.strongbeauty.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Cenu služeb uhradíte před dodáním služby.

 
Sestavené plány Vám budou zaslány na e-mail.

 
Námi poskytované služby jsou z důvodu jejich vysoké individualizace určeny výhradně pro

osobu, která službu objednala, případně pro osobu, která byla jako uživatel služby
uvedena výslovně v objednávce. Služby nejsou tedy přenosné na třetí osobu.

 
Vezměte na vědomí, že v průběhu poskytování služby máte povinnost nám poskytnout
veškerou součinnost potřebnou k řádnému poskytnutí služby z naší strany (například
dodat nám vstupní materiály a informace, komunikovat s námi v průběhu poskytování

služby atd.). V případě, že nám tuto potřebnou součinnost neposkytnete ani poté, co jste
námi byli na její nedostatek upozorněni, může být poskytování služby z naší strany

zastaveno bez nároku na kompenzaci.
 

 Je možné osobní koučink pozastavit?
Během aktivního využívání osobního koučinku je možné zakoupený program kdykoliv
pozastavit, pakliže k tomu bude konstruktivní důvod (nemoc, zranění, odjezd do

zahraničí, nečekané osobní situace aj.). Pozastavit program je možné nejdéle na dobu 2
měsíců ode dne, kdy k pozastavení dojde. Pokud k obnovení programu v uvedené době
nedojde, jeho zbývající část propadne bez možnosti žádat peníze zpět nebo ho využít

později.
 
 

Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem
poskytnutí služby, nebo informace, které od nás v průběhu poskytnutí služby získáte jsou
předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez našeho
předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem

sdělovat třetím osobám a šířit.
 

Informace obsažené v dokumentech, které jsou předmětem poskytnutí služby, jsou
chráněny naším autorským právem. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani

používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu.
 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2022
 


