
 

Obchodní podmínky  

Úvodní ustanovení 

Obchodní podmínky služeb Status Fit uvedené na webových stránkách statusfit.cz, facebook stránce statusfitcz a instagramu statusfit_cz 

poskytuje přímo: 

David Bokůvka IČ 07250517 a Iva Bokůvka IČ 07587333 se sídlem Nádražní 1090/75, 370 04 České Budějovice, Česká Republika. 

Email: statusbefit@gmail.com 

(Dále jen „prodávající“) 

 

1. Produkt / Služba 

1.1 Při objednávce vybraného produktu, nebo služby na webových stránkách www.statusfit.cz, nebo na facebook stránce statusfitcz bude 

vystavena faktura s uvedenými údaji klienta v souladu s GDPR, které uvedl v objednávkovém formuláři zprostředkovaném na serveru fapi.cz, 

nebo poskytl jinou formou objednávky uvedené v odstavci č 1.3 tohoto článku. 

 

1.2 Po zaplacení faktury klient obdrží vybraný produkt / službu dle sjednaného požadavku a to buď elektronickou poštou, nebo zasláním 

prostřednictvím české pošty. Čerpání služby bude čerpáno osobně po předem stanoveném termínu.  

 

1.3 V případě objednání služby se jedná o rezervaci termínu formou telefonátu, sms zprávy, zaslaného emailu, nebo vyplněním formuláře na 

uvedených webových stránkách či objednávkovém formuláři na serveru fapi.cz. Služba je uhrazena po zprostředkování předmětné služby, 

předem při zakoupení voucheru, nebo předem formou faktury. 

 

1.4 Jídelníček i tréninkový plán není určen pro léčbu při jakékoliv diagnóze žádného typu onemocnění a neslouží ani jako jejich prevence. 

Jakékoliv zdravotní potíže je proto nutné řešit se svým praktickým lékařem. Zároveň zde neplatí žádná dogmatická pravidla a veškeré rady 

nebo tipy vychází pouze z osobní praxe, odborných kurzů a doporučení na základě několikaletého pozorování klientů při formování a korekci 

postavy. Je nutné zohledňovat fakt, že každý člověk je individuální případ a může tak kdokoliv z nás na zmíněné postupy reagovat odlišně. 

 

1.5 Nabízené druhy masáží a dalších masérských technik jsou poskytovány na základě platných kvalifikací a zkušeností z praxe. Kupující je 

před zahájením procedury obeznámen s kontraindikacemi a případnými dočasnými vedlejšími účinky po předmětné službě. 

 

1.6 Osobní i skupinové tréninky jsou poskytovány na základě platných kvalifikací a zkušeností z osobní praxe. Ceny za poskytované služby 

nezahrnují vstup do fitness centra a dalších sportovních zařízení.  

 

1.7 Venkovní skupinové tréninky Bootcamp jsou realizovány v parcích na veřejných prostranstvích. Kupující má možnost si zakoupit balíček 

deseti tréninků i jednotlivý vstup na lekci. Při zakoupení permanentky na deset lekcí získává kupující první lekci zdarma tedy (10+1). Platnost 

permanentky je 6 měsíců od absolvování prvního tréninku. Permanentku je možné sdílet s rodinným příslušníkem.  

 

1.8 Kupující si může zakoupit dárkový voucher na veškeré služby uvedené v nabídce značky Status Fit. Poukaz je platný 6 měsíců od data 

zakoupení a slouží tak, jako hotovost k zaplacení předmětné služby. Předplacené služby formou faktury se řídí individuální platností podle 

částky uvedené na dané faktuře. Služba musí být vyčerpána do data uvedeného na uhrazené faktuře. 

 

1.9 Propagační materiály, produkty a zboží značky Status Fit jsou prodávány v souladu s obchodním zákoníkem České Republiky. 

 

2. Způsob platby 

2.1 Bezhotovostně bankovním převodem. 

2.2 Hotovost při osobním setkání. 

2.3 Dobírkou při objednání reklamních materiálů a produktů. 

2.4 Předem zakoupenou poukázkou. 

2.5 Ceny jsou uvedeny včetně DPH v CZK. 

2.6 Prodávající není plátcem DPH. 

 

3. Reklamace produktu a služby ze strany kupujícího 

3.1 Po zaplacení a již čerpání předmětné služby, doručeného jídelníčku, tréninkového plánu či jiné služby uvedené v nabídce značky Status 

Fit se kupující vzdává možnosti vrácení peněz. 

 

3.2 Kupující může zažádat o vrácení peněz v případě mylné či nechtěné objednávky bezprostředně po zaplacení a dříve než mu byla služba či 

produkt poskytnut. 

 

3.3 Při zakoupení dárkového poukazu (voucheru) se kupující vzdává nároku na vrácení peněz.  

 

3.4 V případě uplynutí data uvedeného na zakoupeném voucheru, nárok na uplatnění této poukázky zaniká, včetně nároku na vrácení 

uvedené částky. 

 

 

 



 

4. Práva a povinnosti kupujícího 

4.1 Kupující odpovídá za to, že obsah, který umístí, sdílí na internetové stránky dané služby, není v rozporu s dobrými mravy či platnými 

právními předpisy. Může tak učinit výhradně se souhlasem prodávajícího. 

 

4.2 Kupující je povinen udržovat poskytnuté materiály a odborné informace v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám.  

 

4.3. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

 

4.5 Kupující je povinen pečlivě zvážit svůj zdravotní stav a to jak fyzický, tak i psychický před zahájením čerpání jakékoliv služby poskytované 

prodávajícím.  

 

4.6 Kupující je povinen nahlásit veškeré aktuální i dlouhodobé zdravotní komplikace a zranění z minulosti při vstupní schůzce před zahájením 

jakéhokoliv typu masáže či tréninku i při objednání jídelníčku. 

 

4.7 Kupující nese zodpovědnost za svůj zdravotní stav, chování, vystupování, technické provedení cviků a využívání vybavení během lekcí, 

poskytnutého prodávajícím.  

 

4.8 Kupující je povinen respektovat a řídit se pokyny a informacemi prodávajícího během čerpání předmětné služby za účelem dodržení 

kvalitních postupů pro dosažení požadovaného výsledku. 

 

5. Práva a povinnosti prodávajícího  

5.1 Prodávající si vyhrazuje právo ukončit s libovolným uživatelem spolupráci, zrušit dohodnutý termín, objednávku a to i bez sdělení důvodů.  

 

5.2 Prodávající si vyhrazuje právo ukončit spolupráci, zrušit dohodnutý termín, objednávku služby bez náhrady a to v případě, kdy uživatel 

poruší ustanovení těchto podmínek. 

 

5.3 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout klienta i bez uvedení důvodu. 

 

5.4 Prodávající si vyhrazuje právo účtovat plnou částku za přerušení a nevyčerpání právě probíhající služby v případě, že kupující nebude 

dodržovat hygienická a jiná bezpečností opatření podle instrukcí prodávajícího za účelem bezpečného uskutečnění služby pro obě strany. 

 

5.5 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen služby. V případě změny ceníku jsou stávající předplacené registrace nezměněny do doby 

jejich vypršení. 

 

5.6 Prodávající si vyhrazuje právo pořizovat dokumentaci, video záznamy, fotografie během poskytovaných služeb za účelem marketingu, 

specializované diagnostiky, zkoumání a při vzdělávacích programech ve formě kurzů, workshopů a přednášek. V souladu s podmínkami 

ochrany osobních práv GDPR a jejich odsouhlasení kupujícím a. Kupující automaticky souhlasí s těmito podmínkami při uhrazení dané služby. 

 

6. Storno podmínky 

6.1 Prodávající si vyhrazuje právo, účtovat 100% částky ceny za zrušení dohodnutého termínu kupujícím v nedodrženém termínu. Dohodnuté 

termíny od šesté hodiny ranní do jedné hodiny odpolední musí být zrušeny nejpozději do 18:00 předchozího dne. Termíny dohodnuté od 

jedné hodiny odpolední do dvacáté hodiny večerní musí být zrušeny nejpozději do deváté hodiny ranní daného dne.  

 

6.2 Storno může být prominuto dle uvážení prodávajícího i v případě zrušení čerpání služby mimo vyhrazené časy. Prodávající tak vyhodnotí 

na základě odůvodnění zrušení termínu a závažnosti situace.  

 

7. Omezení odpovědnosti prodávajícího 

7.1 Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje uživatele orgánům činným v trestním řízení anebo 

orgánům státní správy, pokud se uživatel dopustil při používání předmětné služby jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení. 

 

7.2 Prodávající předmětné služby neodpovídá za škody, které vzniknou uživateli či třetí osobě v souvislosti s využíváním předmětné služby. 

 

8. Závěrečné ustanovení 

8.1 Prodávající je oprávněn změnit tyto obchodní podmínky, přičemž je povinen upozornit na tuto skutečnost uživatele a zveřejnit obsah 

nového znění obchodních podmínek. 

 

8.2 Obchodní podmínky jakož i smlouva se řídí právem České Republiky. 

 

8.3 V případě, že by některé z ujednání těchto obchodních podmínek nebo smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či neúčinné, nemá 

vliv na platnost ostatních ujednání těchto obchodních podmínek nebo smlouvy. 

 

 

 

 



 

 


