OBJEDNÁVKA SVATBY V YARD RESORT
Já, níže podepsaný(á)
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
DATUM NAROZENÍ:
TRVALE BYTEM:
závazně objednávám u společnosti
YARD RESORT SERVICE S.R.O., IČ 078 97 570, SE SÍDLEM KE TVRZI 7, 250 72 PŘEDBOJ,
/dále jen „poskytovatel“/
prostory pro obřad, hostinu a party pro svatbu dne
DATUM:
PRO CCA (POČET) OSOB:
a potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s podmínkami této objednávky, které mi byly zaslány /zpřístupněny na stránkách
www.yardresort.com v dokumentu Nabídka svatba 2020 (dále jen „zaslaná nabídka“), včetně povinné minimální
konzumace a včetně obsazení minimálně 14 pokojů v areálu YARD RESORT.
Beru na vědomí, že jsem oprávněn(a) v zákonné lhůtě 14 dnů od odeslání této objednávky od této objednávky bez udání
důvodu odstoupit, a to na e-mailovou adresu poskytovatele, s tím, že odstoupení se považuje za účinné okamžikem
doručení na tuto e-mailovou adresu poskytovatele.
Podpisem a odesláním této objednávky tímto
-

závazně objednávám u poskytovatele příslušný balíček služeb spojených s organizací a realizací svatebního obřadu
a následného programu oslavy, včetně svatebního poradenství, a zároveň

-

dávám závazný pokyn k zahájení příslušných přípravných prací a poskytování souvisejících služeb (příprava
organizace svatebního obřadu a následného programu oslavy, svatební poradenství), a to ještě před uplynutím
výše uvedené zákonné lhůty pro odstoupení od této objednávky s tím, že

-

v případě odstoupení od této objednávky se tímto zavazuji nahradit poskytovateli příslušnou část sjednané ceny
odpovídající rozsahu služeb poskytnutých od okamžiku doručení této objednávky poskytovateli až do okamžiku
odstoupení od této objednávky.

Provedu-li zrušení objednávky svatby na výše uvedený termín po uplynutí výše uvedené zákonné lhůty pro odstoupení,
zavazuji se zaplatit provozovateli při zrušení objednávky
a) v době delší než 6 měsíců před termínem svatby smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč;
b) v době kratší než 6 měsíců a delší než 2 měsíce před termínem svatby smluvní pokutu ve výši 60.000,- Kč;
c) v době kratší než 2 měsíce a delší než 4 dny před termínem svatby smluvní pokutu ve výši hodnoty objemu povinné
minimální konzumace (dle zaslané nabídky) a dále náhradu za neobsazení objednaného ubytování v areálu YARD
RESORT (a to v souladu s platnými storno podmínkami ubytování obsaženými v zaslané nabídce);
d) v době kratší než 4 dny před termínem svatby smluvní pokutu ve výši objemu povinné minimální konzumace
(dle zaslané nabídky), dále náhradu za neobsazení objednaného ubytování v areálu YARD RESORT (a to v souladu
s platnými storno podmínkami ubytování obsaženými v zaslané nabídce) a náhradu za zboží a služby, které poskytovatel
pro realizaci objednaných služeb dle mého pokynu objedná u dalších subdodavatelů.
Dále souhlasím s tím, že nesložím-li některou ze záloh dle zaslané nabídky (tzv. deposity), je poskytovatel oprávněn mou
objednávku zrušit s tím, že v takovém případě se zavazuji nahradit poskytovateli náklady za služby, které mi již poskytl, resp.
paušální náhradu ve výši stanovené dle zaslané nabídky.
Zároveň souhlasím s tím, že poskytovatel je oprávněn na jakoukoli mnou v budoucnu zaplacenou zálohu započítat
(i částečně) výše uvedenou smluvní pokutu, resp. příslušnou cenu poskytnutých služeb nebo její paušální náhradu.

V ........................... dne …………………..
……………………………............
/VLASTNORUČNÍ PODPIS/

