
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI D&D TEAM PLUS, s.r.o.

PRI SPROSTREDKOVANÍ ŠTUDIJNÝCH POBYTOV

(ďalej len „VOP“)

1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti objednávateľa a spoločnosti D
& D TEAM PLUS, s.r.o., so sídlom: Pod Rovnicami 37, Bratislava 841 04, IČO:  43914969, zapísaná v
Obchodnom  registri  Okresného  súdu  Bratislava  I,  oddiel:  s  r.o.,  vložka  č.:  27696/B  (ďalej  len
„spoločnosť D&D TEAM“) pri uzatváraní zmlúv na základe týchto Podmienok.

2.Spoločnosť  D&D  TEAM  v  rámci  svojej  činnosti  spolupracuje  so  zahraničnými vzdelávacími
organizáciami, ktoré sú držiteľmi oprávnení potrebných na poskytovanie študijných pobytov v zmysle
príslušných právnych predpisov (ďalej len „Zahraničný partner“).

3.Príkazná  zmluva. Predmetom  príkaznej  zmluvy  uzatvorenej  medzi  spoločnosťou  D&D  TEAM  a
osobou,  ktorá  prejavila  záujem  o  obstaranie  príležitosti  uzavrieť  so  Zahraničným  partnerom
prostredníctvom spoločnosti D&D TEAM zmluvu o poskytnutí študijného pobytu pre seba alebo pre
inú osobu, vyplnila a podpísala záväznú prihlášku a doručila ju spoločnosti D&D TEAM (ďalej  len
„Objednávateľ“), je poverenie zo strany Objednávateľa pre spoločnosť D&D TEAM, aby za podmienok
uvedených v záväznej objednávke, a v týchto VOP obstarala objednávateľovi príležitosť uzavrieť so
Zahraničným  partnerom  zmluvu  o  poskytnutí  študijného  pobytu,  a  aby  ju  v  mene  a  na  účet
objednávateľa uzavrela. K uzavretiu príkaznej zmluvy medzi objednávateľom a D&D TEAM dochádza
na  základe  návrhu  na  uzavretie  zmluvy,  ktorým  je  záväzná  prihláška  objednávateľa  (ďalej  len
„záväzná prihláška“) a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosť D&D
TEAM.

4.Zmluva o poskytnutí študijného pobytu. K uzavretiu zmluvy o poskytnutí študijného pobytu medzi
objednávateľom  a  zahraničným  partnerom  dochádza  na  základe  návrhu  na  uzavretie  zmluvy
urobeného spoločnosťou D&D TEAM v mene objednávateľa a prijatia návrhu zo strany Zahraničného
partnera. Študijným pobytom je niektorý študijný pobyt vybraný objednávateľom z aktuálnej ponuky
spoločnosti  D&D  TEAM.  Vybraný  študijný  pobyt  uvedie  objednávateľ  v  Prihláške.  Zmluvou  o
poskytnutí  študijného  pobytu,  sa  Zahraničný  partner  zaväzuje  poskytnúť  objednávateľovi  v
dohodnutom  termíne  dohodnutý  študijný  pobyt  a  objednávateľ  sa  mu  za  to  prostredníctvom
spoločnosti D&D TEAM zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu študijného pobytu. Po uzavretí príkaznej
zmluvy je  spoločnosť  D&D TEAM oprávnená (nie  povinná)  uzavrieť  so Zahraničným partnerom v
mene a na účet objednávateľa zmluvu o poskytnutí študijného pobytu. Spoločnosť D&D TEAM je
takúto zmluvu povinná uzavrieť až po pripísaní celej ceny študijného pobytu od objednávateľa na
účet spoločnosti D&D TEAM.

5.Aktuálna ponuka študijných pobytov. Aktuálna ponuka študijných pobytov sprostredkovávaných
spoločnosťou  D&D  TEAM  je  uvedená  na  internetovej  stránke  spoločnosti  D&D  TEAM:
www.dadteam.sk  a  obsahuje  najmä stručný  popis  študijného pobytu  a  služieb,  ktoré  zahraničný



partner v rámci študijného pobytu zabezpečuje (napr. ubytovanie, strava, atď.), a informáciu o cene
študijného pobytu.  Vzhľadom na skutočnosť,  že  ceny študijných pobytov  nestanovuje  spoločnosť
D&D TEAM ale príslušný Zahraničný partner, ktorý ju môže v priebehu času zmeniť, informácia o cene
študijného  pobytu  má  len  informatívny  (indikatívny)  charakter.  Cena  študijného  pobytu  má
informatívny (indikatívny) charakter aj z dôvodu, že Zahraniční partneri  stanovujú ceny študijných
pobytov v ich národných menách (napr. GBP, USD, AUD, CAD a NZD) – tieto sú uvedené aj v ponuke
spolu s ich prepočtom podľa výmenného kurzu Tatra Banky, a.s.  platnému ku dňu uvedenému v
ponuke – a v priebehu času dochádza k zmenám výmenných kurzov. Pokiaľ ide o Katalóg študijných
pobytov  v  tlačenej  forme,  tento  obsahuje  vyššie  uvedené  údaje  aktuálne  ku  dňu  jeho  vydania.
Skutočná cena príslušného študijného pobytu platná v danom čase bude objednávateľovi oznámená
v cenovej kalkulácií študijného pobytu.

6.Cenová kalkulácia.  Pri  výbere študijného pobytu je objednávateľ  oprávnený požiadať o cenovú
kalkuláciu  konkrétneho  študijného  pobytu  obsahujúcu  predbežnú  cenu  študijného  pobytu,  a  iné
potrebné  informácie  o  študijnom  pobyte.  Podpísanú  cenovú  kalkuláciu  priloží  objednávateľ  k
záväznej prihláške. Tým sa stáva neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky. Ak objednávateľ podal
záväznú prihlášku bez toho, aby si vyžiadal cenovú kalkuláciu, doručí sa mu cenová kalkulácia spolu s
prijatím návrhu.

7.Záväzná prihláška. Záväzná prihláška je záväzným návrhom objednávateľa na uzavretie príkaznej
zmluvy, ktorý je adresovaný spoločnosti D&D TEAM. Ak sa má študijný pobyt poskytnúť maloletej
osobe, koná za ňu jej zákonný zástupca.

Záväzná  prihláška  má  formu  písomného  formuláru  a  doručuje  sa  buď  spoločnosti  D&D  TEAM,
prípadne  osobe  oprávnenej  na  preberanie  záväzných  prihlášok.  Formulár  záväznej  prihlášky  je
objednávateľovi  k  dispozícii  najmä v  prevádzkových  priestoroch  spoločnosti D&D TEAM a na  jej
internetovej stránke. V záväznej prihláške, resp. objednávke musia byť vyplnené údaje požadované
spoločnosťou D&D TEAM, najmä údaje o objednávateľovi, údaje o vybranom študijnom pobyte a údaj
o cene študijného pobytu. Ak bola objednávateľovi pred podpísaním záväznej prihlášky poskytnutá
cenová kalkulácia študijného pobytu, priloží  objednávateľ podpísanú cenovú kalkuláciu k záväznej
prihláške.

Záväzná prihláška obsahuje tiež:
a)vyhlásenie  potvrdzujúce,  že  objednávateľ  sa  oboznámil  s  týmito  všeobecnými  obchodnými
podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Príkaznej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
b)vyhlásenia  objednávateľa  o  tom,  že  je  ochotný  zaplatiť  zálohu  vo  výške  a  v  termíne  určenom
spoločnosťou D&D TEAM ako preddavok na úhradu ceny študijného pobytu Zahraničnému partnerovi
prostredníctvom spoločnosti D&D TEAM,
c/ udelenie výslovného súhlasu so spracúvaním citlivých osobných údajov a ich prenosom do krajín
zaručujúcich primeranú úroveň ochrany pre spoločnosť D&D TEAM.

d) vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a spoločnosti D&D TEAM nezamlčal žiadnu
skutočnosť,  ktorá  by  mohla  mať  vplyv  na  činnosť  spoločnosti  D&D  TEAM  alebo  poskytnutie
študijného pobytu.

Návrh na uzavretie zmluvy (záväzná prihláška) zaniká:



a)odmietnutím návrhu zo strany spoločnosti D&D TEAM

b)neprijatím návrhu v lehote uvedenej v bode 9. týchto VOP

8.Predpoklady  účasti  na  študijnom  pobyte. Pred  podpisom  záväznej  prihlášky  je  objednávateľ
povinný posúdiť,  či  je  zdravotne, telesne, a inak spôsobilý  na absolvovanie vybraného študijného
pobytu.  Požiadavky,  ktorých  splnenie  je  potrebné  preukázať  Zahraničnému  partnerovi  pred
poskytnutím študijného pobytu (napr. potvrdenie o zdravotnej prehliadke, a pod.) budú uvedené v
kalkulácii  študijného  pobytu.  Objednávateľ  absolvuje  vybraný  študijný  pobyt  na  svoju  vlastnú
zodpovednosť.  Objednávateľ  je  povinný  upozorniť  spoločnosť  D&D  TEAM  na  všetky  skutočnosti
týkajúce  sa  jeho osoby,  ktoré  by  mohli  mať  vplyv  na  rozhodnutie spoločnosti D&D TEAM,  resp.
Zahraničného partnera uzavrieť  s  objednávateľom zmluvu.  V prípade, ak objednávateľ  objednáva
študijný  pobyt  pre  inú  osobu,  ktorej  nie  je  zákonným  alebo  splnomocneným  zástupcom,  musí
predpoklady na poskytnutie študijného pobytu spĺňať táto osoba.
9.Prijatie/odmietnutie  návrhu  na  uzavretie  príkaznej  zmluvy. Po  doručení  záväznej  prihlášky
obsahujúcej presné určenie študijného pobytu (vrátane obdobia, v ktorom má byť študijný pobyt
poskytnutý), spoločnosť D&D TEAM odošle objednávateľovi:

a)prijatie návrhu na uzavretie zmluvy alebo
b)odmietnutie návrhu na uzavretie zmluvy, a to najmä z dôvodu, že zahraničný partner v danom
období nemôže vybraný študijný pobyt poskytnúť

Spoločnosť D&D TEAM je oprávnená prijať návrh objednávateľa (záväznú prihlášku) v lehote 30 dní
odo  dňa  jej  doručenia.  Prijatie  návrhu  je  včasné  písomné  vyhlásenie  spoločnosti  D&D  TEAM
adresované objednávateľovi, v ktorom potvrdzuje, že záväznú prihlášku prijíma. Príkazná zmluva je
uzavretá okamihom doručenia prijatia návrhu objednávateľovi.

Objednávateľ  nemá  nárok  na  uzavretie  Príkaznej  zmluvy.  Spoločnosť  D&D  TEAM  je  oprávnená
odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu. Mlčanie alebo nečinnosť
spoločnosti D&D TEAM nikdy neznamenajú prijatie návrhu spoločnosťou D&D TEAM.

10. Pokiaľ  objednávateľ  ešte pred prijatím návrhu (záväznej  prihlášky) zo strany spoločnosti D&D
TEAM  zaplatil  preddavok,  príp.  celú  cenu  študijného  pobytu  a  spoločnosť  D&D  TEAM  záväznú
prihlášku odmietne vráti spoločnosť D&D TEAM prijaté úhrady objednávateľovi v lehote 7
pracovných dní od odmietnutia návrhu, avšak vždy len vo výške istiny bez nároku na akékoľvek ďalšie
plnenie alebo úroky.

11.Protinávrh. V  prípade  ak  spoločnosť  D&D  TEAM  zistí,  že  nemôže  objednávateľovi  obstarať
príležitosť  uzavrieť zmluvu so zahraničným partnerom o poskytnutí študijného pobytu uvedený v
záväznej prihláške, a to najmä z dôvodu, že Zahraničný partner nevie poskytnúť vybraný študijný
pobyt  v  požadovanom  období  alebo  z  iných  dôvodov,  môže  zaslať  objednávateľovi  protinávrh
obsahujúci podmienky, za ktorých s ním spoločnosť D&D TEAM uzavrie príkaznú zmluvu (napr. iný
termín, iná cena, prípadne iný študijný pobyt a pod.), prípadne iné zmeny, výhrady, doplnenia alebo
obmedzenia. Pokiaľ objednávateľ tento návrh písomne neodmietne v lehote 7 pracovných dní odo
dňa doručenia protinávrhu platí, že protinávrh prijal. Pokiaľ objednávateľ už zaplatil preddavok, príp.
celú  cenu  študijného  pobytu  a  protinávrh  odmietne,  pri  protinávrh  v  uvedenej  lehote  písomne
odmietne, vráti mu spoločnosť D&D TEAM prijaté úhrady v lehote 7 pracovných dní od odmietnutia
protinávrhu, avšak vždy len vo výške istiny bez nároku na akékoľvek ďalšie plnenie alebo úroky.



12.Doplnenie  záväznej  prihlášky. Ak  záväzná  prihláška  neobsahuje  určitú  náležitosť  (napr.
neobsahuje presné určenie obdobia poskytnutia študijného pobytu),  spoločnosť D&D TEAM vyzve
objednávateľa  na  doplnenie  náležitosti  v  určitej  lehote,  prípadne  mu  odošle  ponuku  možných
termínov poskytnutia študijného pobytu spolu s uvedením lehoty do kedy je objednávateľ povinný
zvoliť si konkrétny termín poskytnutia študijného pobytu.

13.Zmena  Príkaznej  zmluvy  po  jej  uzavretí.  Akýkoľvek  návrh  na  zmenu  údajov  obsiahnutých  v
záväznej  prihláške  po prijatí  záväznej  prihlášky  spoločnosťou D&D TEAM (napr.  návrh na  zmenu
termínu,  ceny  a  pod.)  je  návrhom  na  zmenu  Príkaznej  zmluvy.  Takáto  zmena  je  možná  len  po
vzájomnej  písomnej  dohode  objednávateľa  a  spoločnosti D&D TEAM.  Návrh  na  zmenu Príkaznej
zmluvy nie je spoločnosť D&D TEAM povinná prijať. V prípade prijatia návrhu na zmenu Príkaznej
zmluvy  spoločnosťou  D&D  TEAM,  je  objednávateľ  povinný  zaplatiť  spoločnosti  D&D  TEAM  tzv.
zmenový poplatok vo výške 27,- Eur (t.j. 813,40 Sk) za každú jednotlivú zmenu Príkaznej zmluvy, a to
v lehote 3 pracovných dní odo dňa uzavretia písomnej dohody zmluvných strán o zmene Príkaznej
zmluvy.

14.Zmena zmluvy o poskytnutí študijného pobytu. Zmluvu o poskytnutí študijného pobytu (napr.
zmena osoby, ktorej sa má študijný pobyt poskytnúť) možno meniť len dohodou so Zahraničným
partnerom.

15.Cena študijného pobytu, odmena spoločnosti D&D TEAM, preddavok a manipulačný poplatok.
Obstaranie príležitosti pre objednávateľa uzavrieť zmluvu o poskytnutí študijného pobytu

uskutočňuje spoločnosť D&D TEAM bezodplatne, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Tým nie je
dotknutá  povinnosť  objednávateľa  zaplatiť  cenu  študijného  pobytu  Zahraničnému  partnerovi
poskytujúcemu študijný pobyt, a to prostredníctvom spoločnosti D&D TEAM.

V prípadoch, v ktorých spoločnosť D&D TEAM požaduje od objednávateľa odmenu platí, že odmena
je zahrnutá už v cene študijného pobytu uvedenej v cenovej kalkulácii.  Výška odmeny spoločnosti
D&D TEAM tak predstavuje rozdiel medzi cenou uvedenou v cenovej kalkulácii a cenou študijného
pobytu požadovanou školou.

Objednávateľ berie na vedomie, že cena uvedená v záväznej prihláške, v cenovej kalkulácii, je cenou
predbežnou, stanovenou na základe okolností známych v čase uzavretia Príkaznej zmluvy (ďalej len
„Predbežná cena“). Predbežná cena zahŕňa DPH (ak sa platí). Konečnou cenou študijného pobytu je
cena študijného pobytu platná (aktuálna) v deň zaplatenia ceny študijného pobytu objednávateľom.

Po uzavretí Príkaznej zmluvy vyzve spoločnosť D&D TEAM objednávateľa na zaplatenie preddavku na
cenu študijného pobytu vo výške 30% z Predbežnej ceny (ďalej len „Preddavok“), ktorým preukáže
svoj vážny záujem o obstaranie príležitosti uzavrieť so Zahraničným partnerom zmluvu o poskytnutí
študijného pobytu. Objednávateľ je povinný zaplatiť preddavok na účet spoločnosti D&D TEAM v
lehote uvedenej vo výzve. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí uvedený preddavok v stanovenej
lehote,  zaväzuje  sa  spoločnosti D&D TEAM zaplatiť  zmluvnú pokutu 100,- EUR a spoločnosť  D&D
TEAM je oprávnená od Príkaznej zmluvy odstúpiť.

Konečná cena študijného pobytu a príslušná DPH (ak sa platí) bude uvedená v konečnej kalkulácii,
ktorú spoločnosť D&D TEAM vystaví a odovzdá objednávateľovi alebo na poštovú prepravu aspoň 7



dní pred splatnosťou ceny študijného pobytu. Na základe jeho požiadania Objednávateľ sa zaväzuje
konečnú cenu študijného pobytu spolu s DPH zaplatiť najneskôr 12 týždňov pred začatím študijného
pobytu  na  účet  spoločnosti  D&D  TEAM.  Výška  konečnej  ceny  je  stanovená  v  národnej  mene
Zahraničného partnera a prepočítaná tiež na menu Euro. Objednávateľ je oprávnený zaplatiť Konečnú
cenu v národnej mene Zahraničného partnera. Zaplatenie v národnej mene Zahraničného partnera je
objednávateľ  povinný  vopred  oznámiť  spoločnosti  D&D  TEAM  v  žiadosti  o  vystavenie  konečnej
kalkulácie. V prípade ak bude objednávateľ platiť konečnú cenu v mene Euro, bude cena študijného
pobytu  prepočítaná  z  národnej  meny  Zahraničného  partnera  na  menu  Euro  podľa  aktuálneho
kurzového lístka Tatra Banky, a.s.  platného v deň vyhotovenia konečnej kalkulácie (kurz devízy –
predaj) navýšeného o rizikovú prirážku 3%.

Podľa   §  741c  ods.  2  písm.  c)  zákona  č.  281/2001  Z.  z.  o  zájazdoch,  podmienkach  podnikania
cestovných kancelárií  a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov, 
(1) Cestovná  kancelária  je  oprávnená  jednostranným úkonom zvýšiť  cenu  zájazdu,  ak  je  súčasne
presne  určený  spôsob  výpočtu  zvýšenia  ceny.  Cena  zájazdu  uvedená  v  zmluve  sa  nesmie
jednostranne zvýšiť v priebehu 20 dní pred začiatkom zájazdu.
(2) Cenu zájazdu podľa odseku 1 možno zvýšiť len v prípade, že dôjde k
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú
zahrnuté v cene zájazdu,
c) zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %, ak k tomuto
zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.
(3) Písomné  oznámenie  o zvýšení  ceny  sa  musí  objednávateľovi  odoslať  najneskôr  21  dní  pred
začatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

Objednávateľ  je  Príkaznou  zmluvou  viazaný,  a  Spoločnosť  D&D  TEAM  je  oprávnená  a  povinná
obstarať  mu  príležitosť  na  uzavretie  zmluvy  o  poskytnutí  študijného  pobytu  so  zahraničným
partnerom a to aj v tom prípade, ak po uzavretí Príkaznej zmluvy dôjde k nepredpokladanej zmene
okolností a v dôsledku tejto zmeny aj k zvýšeniu ceny študijného pobytu oproti Predbežnej cene.
Pokiaľ  však  Konečná  cena  študijného  pobytu  vyjadrená  v  mene  Euro  prevýši  Predbežnú  cenu
vyjadrenú v mene Euro o viac ako 10%, je objednávateľ oprávnený od Príkaznej zmluvy odstúpiť, a to
bez  zaplatenia  akýchkoľvek  storno  poplatkov,  t.j.  Spoločnosť  D&D  TEAM  je  povinná  vrátiť
objednávateľovi, registračný poplatok a Cenu študijného pobytu, ktoré objednávateľ už spoločnosti
Spoločnosť D&D TEAM zaplatil.

Ak objednávateľ  neuhradí  Konečnú cenu najneskôr 8 týždňov pred začatím študijného pobytu je
povinný  zaplatiť  spoločnosti D&D TEAM zmluvnú pokutu  vo  výške  preddavku  a  spoločnosť  D&D
TEAM je oprávnená od Príkaznej zmluvy odstúpiť. Pre prípady odstúpenia má objednávateľ nárok na
vrátenie už zaplatených peňažných plnení, avšak bez úrokov. Na úhradu zmluvnej pokuty podľa tohto
odseku sa započíta pohľadávka objednávateľa na vrátenie preddavku.

Po prijatí záväznej prihlášky spoločnosťou D&D TEAM sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť spoločnosti
manipulačný poplatok 100,-  EUR,  ktorý  nie  je  odmenou spoločnosti D&D TEAM, ale  predstavuje
náhradu nákladov spoločnosti D&D TEAM spojených s administratívnou a inou činnosťou súvisiacou s

obstaraním  príležitosti  objednávateľa  uzavrieť  zmluvu  o  poskytnutí  študijného  pobytu  so
zahraničným partnerom.



16. Práva a povinnosti spoločnosti D&D TEAM. Spoločnosť D&D TEAM je povinná postupovať pri
zariaďovaní záležitosti na základe Príkaznej  zmluvy podľa svojich schopností a znalostí tak,  aby v
súlade so záujmami objednávateľa, ktoré spoločnosť D&D TEAM pozná, obstarala pre objednávateľa
príležitosť na uzavretie zmluvy o poskytnutí študijného pobytu s vybraným zahraničným partnerom.

Spoločnosť D&D TEAM je oprávnená v mene objednávateľa uzavrieť len takú zmluvu o poskytnutí
študijného pobytu, ktorej predmetom bude študijný pobyt uvedený v záväznej prihláške obsahom
ktorej budú tiež práva a povinnosti objednávateľa, voči zahraničnému partnerovi uvedené v týchto
VOP.

17.Plnomocenstvo na uzavretie zmluvy o poskytnutí študijného pobytu. Objednávateľ  podpisom
objednávky  udeľuje  spoločnosti  D&D  TEAM  plnomocenstvo  na  uzavretie  zmluvy  o  poskytnutí
študijného  pobytu  uvedenej  v  záväznej  prihláške,  ktorej  obsahom  bude  záväzok  zahraničného
partnera  poskytnúť  objednávateľovi,  resp.  oprávnenej  osobe  študijný  pobyt  uvedený  v  záväznej
prihláške a záväzok objednávateľa zaplatiť za to Zahraničnému partnerovi cenu študijného pobytu.

18.Reklamácie  Študijného pobytu. Objednávateľ  sa  zaväzuje  obrátiť sa s  reklamáciou prípadných
nedostatkov  študijného  pobytu  najprv  Zahraničného  partnera  a  požiadať  ho  o  jej  vybavenie.  O
podaní reklamácie zahraničnému partnerovi, ako aj spôsobe jej vybavenia sa objednávateľ zaväzuje
informovať  spoločnosť  D&D  TEAM.  V  prípade  ak  reklamácia  nebude  Zahraničným  partnerom
vybavená, resp. ak objednávateľ nie je s vybavením reklamácie spokojný, obráti sa s reklamáciou na
spoločnosť D&D TEAM. V prípade porušenia záväzku zahraničného partnera poskytnúť študijný pobyt
riadne, alebo v prípade zistenia nedostatkov študijného pobytu sa spoločnosť D&D TEAM zaväzuje
poskytnúť  objednávateľovi  súčinnosť  a  pomoc  spočívajúcu  v  poskytnutí potrebných  informácií,  v
konzultácii  vzniknutej  situácie,  v  kontaktovaní  zahraničného  partnera,  príp.  iných  inštitúcií  a
požadovať okamžité odstránenie nedostatkov študijného pobytu.

Reklamáciu  nedostatkov  je  objednávateľ  povinný  urobiť  bez  zbytočného  odkladu  po  tom,  čo
nedostatok zistil. V opačnom prípade jeho práva vyplývajúce z reklamácie zanikajú.

19. Poučenie objednávateľa o práve odstúpiť od zmluvy podľa zákona 108/2000 Z.z.  V prípade ak
zmluvy uzatvárané podľa týchto VOP spĺňajú podmienky uvedené v § 9 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o
zmluvách uzavieraných na diaľku, je objednávateľ aj bez uvedenia dôvodu oprávnený odstúpiť od
takejto zmluvy, a to v lehote 7 dní odo dňa jej uzavretia. Včasné odstúpenie podľa tohto odseku je
účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti D&D TEAM. Odstúpenie od zmluvy musí byť
písomné,  inak je  neplatné.  Odstúpením od zmluvy sa Príkazná zmluva zrušuje  okamihom, keď je
odstúpenie objednávateľa doručené spoločnosti D&D TEAM. Účinky odstúpenia od zmluvy nemožno
odvolať alebo meniť bez súhlasu spoločnosti D&D TEAM. Odstúpením sa Príkazná zmluva zrušuje a
zanikajú všetky práva a povinnosti strán z Príkaznej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka
nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Príkaznej zmluvy. Ak objednávateľ pred odstúpením
od zmluvy zaplatil cenu študijného pobytu, spoločnosť D&D TEAM mu toto plnenie vráti, a to bez
úrokov v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia.

V prípade ak zmluvy uzatvárané podľa týchto VOP nespĺňajú podmienky uvedené v § 9 a nasl. zákona
108/2000 Z.z. o zmluvách uzavieraných na diaľku, toto ustanovenie odseku 19. sa nepoužije.



20.  Odstúpenie  objednávateľa/odstupné  (storno  poplatky). Pokiaľ  nejde  o  odstúpenie  podľa
predchádzajúceho  bodu  19.,  je  objednávateľ  oprávnený  jednostranne  aj  bez  uvedenia  dôvodu
odstúpiť od Príkaznej zmluvy doručením písomného odstúpenia spoločnosti D&D TEAM a zaplatením
odstupného (storno poplatku).  Po doručení  písomného odstúpenia sa Príkazná zmluva zrušuje  až
zaplatením odstupného vo výške:

a)10% z ceny študijného pobytu a 100% z ceny prípadných doplnkových služieb v prípade doručenia
odstúpenia v čase viac ako 61 (vrátane) dní pred dňom začatia študijného pobytu,

b) 25% z ceny študijného pobytu a 100% z ceny prípadných doplnkových služieb v prípade doručenia
odstúpenia v čase viac ako 31 až 60 (vrátane) dní pred dňom začatia študijného pobytu,

c)45% z ceny študijného pobytu a 100% z ceny prípadných doplnkových služieb v prípade doručenia
odstúpenia v čase 22 až 30 dní pred dňom začatia študijného pobytu,

d)70% z ceny študijného pobytu a 100% z ceny prípadných doplnkových služieb v prípade doručenia
odstúpenia v čase 10 až 21 dní pred dňom začatia študijného pobytu,

e)100% z ceny študijného pobytu a 100% z ceny prípadných doplnkových služieb v prípade doručenia
odstúpenia 10 a menej dní pred dňom začatia študijného pobytu.

Písomné odstúpenie  a  zaplatenie  odstupného sú  kumulatívnymi  podmienkami  zrušenia  Príkaznej
zmluvy,  a  zrušenie  zmluvy  nastáva  okamihom  splnenia  podmienky,  ktorá  bude  splnená  neskôr.
Odstupné (storno poplatok) musí byť zaplatené najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia
písomného odstúpenia.

Ak objednávateľ už zaplatil spoločnosti D&D TEAM cenu študijného pobytu a doručí spoločnosti D&D
TEAM odstúpenie, Príkazná zmluva sa zrušuje doručením odstúpenia spoločnosti D&D TEAM a všetky
práva  a  povinnosti  strán  zo  zmluvy  zanikajú.  V  takom  prípade  spoločnosť  D&D  TEAM  vráti
objednávateľovi cenu študijného pobytu zníženú o sumu odstupného uvedeného v odseku 20 týchto
VOP. V prípade, ak cena študijného pobytu nedosahuje výšku sumy odstupného, je objednávateľ
povinný rozdiel medzi cenou študijného pobytu a výškou odstupného spoločnosti D&D TEAM doplatiť
a to  v  lehote 3 pracovných dní  odo dňa doručenia odstúpenia  spoločnosti D&D TEAM. V takom
prípade  je  doručenie  odstúpenia  a  doplatenie  odstupného  kumulatívnou  podmienkou  zrušenia
zmluvy a zrušenie zmluvy nastáva okamihom splnenia podmienky, ktorá bola splnená neskôr.

21.V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od Príkaznej zmluvy (či už podľa bodu 19, alebo podľa bodu 20.)
v čase, kedy už bude uzavretá aj zmluva o poskytnutí študijného pobytu so zahraničným partnerom,
spoločnosť  D&D TEAM sa zaväzuje  bez zbytočného odkladu informovať  Zahraničného partnera o
zrušení Príkaznej zmluvy a vykonať tiež všetky právne úkony nevyhnutné na ukončenie zmluvného
vzťahu  založeného  medzi  objednávateľom  a  Zahraničným  partnerom  zmluvou  o  poskytnutí
študijného pobytu.

22.V  prípade,  ak  objednávateľovi  nebude  objednaný  študijný  pobyt  z  akýchkoľvek  dôvodov
spočívajúcich na jeho strane poskytnutý vôbec (napr. z dôvodu bezdôvodného odmietnutia účasti,
neposkytnutia súčinnosti, atď.), alebo mu nebude poskytnutý v celom rozsahu (napr. z dôvodu

predčasného ukončenia študijného pobytu),  nárok na vrátenie uhradenej ceny študijného pobytu
objednávateľovi nevzniká.



23.  Odstúpenie zo strany spoločnosti D&D TEAM. Spoločnosť D&D TEAM je oprávnená Príkaznú
zmluvu vypovedať najmä z nasledovných dôvodov:

a)objednávateľ je v omeškaní so zaplatením preddavku alebo ceny študijného pobytu,

b)ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti D&D TEAM, ktoré možno od nej požadovať, je zrejmé, že
sa spoločnosti D&D TEAM nepodarí obstarať objednaný študijný pobyt v stanovenom termíne,

c)ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti D&D TEAM, ktoré možno od nej požadovať, spoločnosť
D&D TEAM neuzavrie

Príkaznú  zmluvu  s  dostatočným  počtom  účastníkov  skupinového  študijného  pobytu  (výhrada
minimálneho počtu osôb je v takom prípade uvedená v cenovej kalkulácii, alebo v prijatí záväznej
prihlášky)  alebo ak  bude zrejmé,  že  poskytnutie študijného pobytu bude zmarené,  alebo značne
sťažené v dôsledku mimoriadnych okolností ležiacich mimo sféry vplyvu spoločnosti D&D TEAM.

24.Zmluva sa zrušuje dňom, keď je odstúpenie doručené objednávateľovi.  Odstúpenie od zmluvy
musí byť písomné, inak je neplatné. Doručené odstúpenie nemožno odvolať alebo meniť bez súhlasu
objednávateľa.

25.Zrušenie príkaznej zmluvy. Pokiaľ sa spoločnosti D&D TEAM napriek všetkému úsiliu, ktoré možno
od nej spravodlivo požadovať, nepodarilo do termínu stanoveného v záväznej prihláške uzavrieť v
mene objednávateľa zmluvu o poskytnutí študijného pobytu so zahraničným partnerom, Príkazná
zmluva sa bez ďalšieho zrušuje.

26.Poistenie. Poistenie  objednávateľa  v  súvislosti  so študijným pobytom obstará  spoločnosť  D&D
TEAM na požiadanie objednávateľa u niektorého z poskytovateľov príslušného poistenia.

Spoločnosť  D&D  TEAM  odporúča  „komplexné  cestovné  poistenie  pre  účastníkov  zájazdu“,  ktoré
zahŕňa poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu, liečebných nákladov, úrazové poistenie a ďalšie
druhy  poistenia  vrátane  poistenia  storna  zájazdu,  ako  aj  iné  druhy  poistenia  podľa  požiadaviek
objednávateľa.  Takéto  poistenie  zaručuje  objednávateľovi,  napr.  v  prípade  vážneho  ochorenia
vrátenie preddavku vo výške 80% storno poplatku, maximálne do výšky 1000,-- EUR/1 osoba – typ
A1,  alebo  80%  storno  poplatku  typ  A3  max.  do  výšky 3000,--EUR/1 osoba  podľa  typu  uzavretej
zmluvy. Ak zruší objednávateľ zmluvný vzťah z iných dôvodov, bude mu vrátená celá suma, ak si
zabezpečí vhodného náhradníka. Zrušenie musí byť písomné.

27. Cestovné doklady a vstupné víza. Platnosť cestovného dokladu objednávateľa, resp. oprávnenej
osoby  nesmie  uplynúť  skôr  ako  6  mesiacov  po  plánovanom  termíne  ukončenia  poskytovania
študijného pobytu, teda 6 mesiacov po plánovanom termíne návratu z pobytu, alebo štúdia a musí
trvať po celú dobu poskytovania študijného pobytu.



Spoločnosť  D&D TEAM nezodpovedá za  neudelenie  víz  objednávateľovi,  resp.  oprávnenej  osobe,
ktoré jen v kompetencii konzulárneho úradu zaväzuje sa však vyvinúť všetko potrebné úsilie na ich
udelenie. Z dôvodu neudelenia víz a potrebných povolení na pobyt možno odstúpiť len podľa bodu
20. týchto VOP, t.j. po zaplatení odstupného. Vstupné víza, ako aj iné povolenia na pobyt obstará pre
objednávateľa, resp. oprávnenú osobu spoločnosť D&D TEAM len za predpokladu, že jej objednávateľ
v  stanovenom  termíne  predloží  a  poskytne  všetky  potrebné  doklady,  vyhlásenia,  ako  aj  iné
informácie potrebné pre obstaranie víz. V opačnom prípade si je objednávateľ povinný obstarať víza
a potrebné povolenia na pobyt sám.

28. Doručovanie. Pokiaľ na iných miestach týchto VOP nie je uvedené inak, platia pre doručovanie
ustanovenia tohto článku.

Doručením  akýchkoľvek  písomností  na  základe  Príkaznej  zmluvy  alebo  na  základe  zmluvy  o
poskytnutí študijného pobytu sa rozumie:

a)doručenie písomnosti prostredníctvom pošty;  zásielka je  doručená okamihom prevzatia zásielky
adresátom  alebo  inou  osobou  oprávnenou  prevziať  zásielku  za  adresáta,  ako  aj  odmietnutím
prevzatia zásielky adresátom, najneskôr však uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa odoslania
zásielky uvedeného na pečiatke pošty na podacom lístku, a to aj v prípade, ak sa adresát o doručení
nedozvedel,

b)doručenie kuriérom alebo osobné doručenie; zásielka je doručená jej odovzdaním adresátovi alebo
osobe oprávnenej prijímať zásielky adresáta,

c)doručenie  faxom;  zásielka  je  doručená  prijatím  potvrdenia  faxového  zariadenia  adresáta  o
doručení;

d)doručenie elektronickou poštou, doručením správy do e-mailovej schránky adresáta,

Pre potreby doručovania  prostredníctvom pošty  sa použijú  adresa  miesta  podnikania  spoločnosti
D&D TEAM (bod 1. týchto VOP), a adresa objednávateľa uvedená v objednávke, ibaže odosielajúcej
zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu určenú na doručovanie písomností.

V  prípade  akejkoľvek  zmeny  adresy  sa  príslušná  zmluvná  strana  zaväzuje  o  zmene  adresy
bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; od oznámenia sa doručuje na novú adresu.

Odstúpenie od zmluvy možno doručiť len prostredníctvom pošty, kuriéra alebo osobne. Odstúpenie
možno urobiť aj prostredníctvom faxu a elektronickej pošty, avšak takéto odstúpenie treba doplniť
najneskôr do troch dní doručením jeho originálu jedným zo spôsobov uvedených v predchádzajúcej
vete. Na odstúpenie, ktoré nebolo v tejto lehote doplnené, sa neprihliada.

Akékoľvek pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto zmluvy, ktoré podľa
zákona alebo dohody zmluvných strán nemusia mať písomnú formu, si zmluvné strany môžu.

adresovať  aj  telefonicky  (prípadne  formou sms),  ak  to  ich  povaha  pripúšťa.  Pre  potreby  takejto
komunikácie  sa  použijú  telefónne čísla  a  adresy  elektronickej  pošty  zmluvných strán,  ktoré  si  za
týmto účelom navzájom poskytnú.



29. Záverečné ustanovenia VOP. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018. Zmeny týchto
VOP nadobúdajú  účinnosť  dňom ich  zverejnenia  na  internetovej  stránke  spoločnosti  D&D TEAM
www.dadteam.sk. Právne vzťahy založené Príkaznou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Príkaznej
zmluvy,  ustanoveniami  týchto  VOP,  príslušnými  ustanoveniami  občianskeho  zákonníka,  pričom
ustanovenia písomnej zmluvy uzavretej  ohľadom určitého študijného pobytu majú prednosť pred
ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov
a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie Príkaznej zmluvy alebo týchto VOP je alebo sa stane neplatným,
neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť
ostatných ustanovení zmluvy alebo týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych
predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom,
ako zistia, že niektoré z ustanovení zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť
dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli
strán v čase uzatvorenia zmluvy.

Spoločnosť D&D TEAM spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe  takýchto  údajov,  ktorým  sa  ruší  Smernica  95/46/ES  (všeobecné  nariadenie  o  ochrane
osobných údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých  zákonov. Podrobné  informácie  o spracúvaní  osobných  údajov  sú  k dispozícii  na
internetovej stránke: www.dadteam.sk a v sídle spoločnosti D&D TEAM.

http://www.dadteam.sk/

