Obchodní podmínky společnosti Red Dwarf
s.r.o.
Tyto obchodní podmínky platí pro služby poskytované v simulátorovém centru Flyboys
v Klášterci nad Ohří, Chomutovská ulice čp. 215, provozovaném společností Red Dwarf
s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 166302 u rejstříkového soudu
v Praze, IČ: 24689599.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (poskytovatele
služeb), kterým je společnost Red Dwarf s.r.o., a kupujícího (zákazník-spotřebitel) užívajícího
služby .
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li
smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským
zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní
stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním
zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena
závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi
kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Rezervací termínu ze strany kupujícího se rozumí návrh termínu poskytnutí služby
uskutečněný prostřednictvím webových stránek www.flyboys.cz. Závazným termínem
rezervace je termín potvrzený prodávajícím kupujícímu prostřednictvím e-mailu.
Prodávající je obchodní společnost Red Dwarf s.r.o., se sídlem Křenova 438/7, 162 00 Praha
6; IČ: 24689599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze,
oddíl C., vložka 166302, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské
činnosti.
Zákazníkem simulátorového centra Flyboys je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se
rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy
nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje či užívá služby za účelem svého
podnikání s těmito službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které
se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízené služby
dodavatelem na webových stránkách www.flyboys.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním
objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí
dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail.
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody
stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka
služeb kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného
souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným
způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi
seznámit.

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky,
zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a
předpisů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu,
včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné
žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti
zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve
formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího,
v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená
smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další
evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i
v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník
souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem
uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění
platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednané služby uvedené v potvrzené
objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2011

