Obchodní podmínky
Pro předplatné zpravodaje BusinessLeader
vydávaného Media Developments, s.r.o. se sídlem na Tučkova 418/21, 602 00 Brno,
IČ: 293 09 514, DIČ: CZ293 09 514 (dale jen “Dodavatel”).

1. Předplatné zpravodaje BusinessLeader
Pod pojmem předplatné se rozumí zasílání zpravodaje BusinessLeader na uvedenou
(uvedené) emailovou adresu (emailové adresy) odběratele, a sice jednou týdně, v pondělí v
ranních hodinách. Formát zpravodaje je html email s možností stažení formátu pdf
(prokliknutelného v patičce html verze).
2. Smluvní vztah
Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniká zaplacením ceny předplatného a
doručením této částky na účet dodavatele. Zaplacením předplatného dává odběratel souhlas
s těmito obchodními podmínkami.
3. Ochrana osobních údajů
Povinné osobní údaje, které odběratel dodavateli poskytne, budou používány pouze pro
účely předplatného. Jiným osobám mohou být údaje poskytnuty pouze stanoví-li tak zákon.
Povinné osobní údaje jsou na elektronické objednávce označeny hvězdičkou (*).
4. Objednávka
Objednávku předplatného může odběratel učinit vyplněním objednávkového formuláře a
zasláním emailem na emailovou adresu dodavatele. Pro bezchybné doručení předplacených
newsletterů je nutné dodavateli včas nahlásit případnou změnu emailové adresy. O ukončení
předplatitelského období je odběratel včas informován a je mu nabídnuto pokračování na
další období. Adresa plátce a adresa doručení nemusí být totožná.
5. Dohodnutá cena
Dohodnutá cena, předplatného je konečná a neobsahuje žádné skryté poplatky, doplatky
nebo jakékoliv další skryté náklady na doručování. Dohodnutá cena je vždy uvedena v
Korunách českých (Kč) bez zákonné sazby DPH dle aktuální sazby.
Dohodnutá cena je splatná k okamžiku uzavření kupní smlouvy. Pokud platba neproběhne
ve stanovených termínech, bude kupní smlouva vypovězena ze strany dodavatele.
6. Úhrada předplatného
Úhrada se provádí na základě vystavené faktury odběrateli bankovním převodem na účet
dodavatele, nebo jiným způsobem využívajícím další možnosti, v době vydání těchto
obchodních podmínek ještě nepoužívané, kdy je možno spolehlivě prokázat úhradu na účet
dodavatele. Každý odběratel má právo na vystavení daňového dokladu.
7. Zrušení předplatného
Předplatné může být zrušeno výpovědí zákazníka (písemně, faxem, e-mailem) nebo jeho
zákonného zástupce, a to s účinností od následujícího měsíce po doručení výpovědi,
případně nezaplacením předplatného na další období.
8. Licenční ujednání
Používání elektronické verze zpravodaje BusinessLeader je povoleno jen osobě, která jej
legálně nabyla. Elektronická verze je určena jen pro její potřebu v rozsahu stanovém
autorským zákonem. Jakékoliv neoprávněné užití elektronického zpravodaje nebo jeho části,
spočívající např. v kopírování, úpravách, prodeji, pronajímání, půjčování, sdělování
veřejnosti, nebo jakémkoliv druhu obchodního či neobchodního šíření, je zakázáno. Je

zakázáno sdílení uživatelských účtů a sdělování údajů o uživatelském účtu jiným osobám či
firmám.
9. Reklamace
Předmětem reklamace může být nedoručením předplaceného zpravodaje ve stanovenou
dobu či doručení v nečitelné podobě. Reklamaci je nutno uplatnit na adrese či telefonním
čísle uvedené na webových stránkách dodavatele. Reklamace se vyřizuje odesláním
náhradního zpravodaje, a to v nejbližší možné lhůtě od přijetí reklamace.
Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a
způsob uplatnění odpovědnosti za vady elektronického zpravodaje a uplatnění rozporu s
kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 616 a násl. zák. č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku.
10. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují ve stanoveném rozsahu smluvní vztah mezi
dodavatelem a odběratelem.
S textem těchto všeobecných obchodních podmínek se může každý zájemce o předplatné
seznámit u dodavatele, příp. na webových stránkách dodavatele.
Smluvní vztah mezi odběratelem a dodavatelem se řídí ustanovením obchodního zákoníku a
to i v případě dodávání newsletteru BusinessLeader mimo území České republiky.

