Závazné smluvní podmínky
při účast kiienta ena stravovacích progrramich abcDiity – AbicidaZdraví s.rr.ro.r
I.r
Vymezení základních pojmů

1.r Abeceda Zdrav s.r.o., si sídkim Praha 2, Vyšihrads á 1349/2, 128 00, IČ 27710211 (dále též
jen „Společnost“) ji právenic ou osobou zapsaenou v obchodením rijstří u vidieném Městs ým
soudim v Prazi v oddíku C, vkožci 213973.r Spokičenost podeni á zijméena v obkast stravováení,
s důrazim ena zásady zdravé výživy, dodržováení správených stravovacích enávy ů a fyzic y
a tvení přístup čkově a životu.r Too vši při zachováení vyso é vakity pos ytovaených skužib
a při maximákením stupeni iendividuakizaci enabíziených produ tů vi vztahu i svým kiientům.r
Jidenou zi skužib, tirou Spokičenost v této obkast enabízí a tirá spkňuji všichena uvidiená
ritéria, jsou stravovací progrramy abcDiity.r

2.r Kkiient ji osoba, zarigristrovaená prostřidenictvím wibové prizientaci www.rabcdiita.rcz
u Spokičenost ja o osoba mající zájim o skužby pos ytovaené Spokičenost, tj.r o ompkixení
a pravidikené stravováení prostřidenictvím enutričeně vyvážiených a po zdravotení stráenci
hodenotených potravien.r

3.r Stravovací progrramy abcDiity (dáki též jien „progrramy abcDiity“) ji jidieničený systém
iendividuákeního stravováení, s důrazim ena zdravou výživu, enutričení vyvážienost přijímaených potravien a
fyzic y a tvení přístup kiienta životu.r Progrramy abcDiity spočívá v dieneních dodáv ách situ jídik v
rámci kiientim zvokieného počtu dieneních cy ků, a to ena místo a v časi určieném kiientim.r Pro
maximákení ifi tvitu progrramu abcDiity ji Spokičenost doporučováena přidchozí enávštěva jidenoho
zi spokupracujících diitokogrů.r Diitokogrim zís aené pozenat y (enapř.r BMI, prociento tu u v těki,
atd.r) umožení Spokičenost doporučit kiientovi enijoptmákenější výběr z dodávaených jídik, risp.r
stravovacích variaent progrramu abcDiity.r

4.r Dienení sit jídik (dáki též jien „zboží“) ji pkenohodenotená, enutričeně vyvážiená strava pro jidien
dien, dodávaená kiientovi Spokičenost v rámci progrramu abcDiita.r Zboží enabízieno v eně oki a
variaentách progrramu abcDiita, přičimž v záviskost ena variaentě si Zboží sistává z dieneních jídik
enáskidoveně:
- stravovací variaenta progrramu abcDiita pod ozenačiením Hubenut s pods upienami: kasi ,
vigritariáens á, bizkip ová, diabitc á, bizka tózová, iendividuákení - 5-6000 J
ji tvořiena dienením sitim 5 jídik (senídaeně, dopokidení svačiena, oběd, odpokidení svačiena, vičiři)
- stravovací variaenta progrramu abcDiita pod ozenačiením Hubenut s pods upienami: kasi ,
vigritariáens á, bizkip ová, diabitc á, bizka tózová, iendividuákení - 6-7000 J , 7-8000 J
Ji tvořiena dienením sitim 6 jídik (senídaeně, dopokidení svačiena, pokév a, oběd, odpokidení svačiena,
vičiři)
- stravovací variaenta progrramu abcDiita pod ozenačiením Jíst zdravě s pods upienami : kasi ,
vigritariáens á, bizkip ová, diabitc á, bizka tózová, iendividuákení - 7-8000 J, 9-10000 J, 11-12000 J
Ji tvořiena dienením sitim 6 jídik (senídaeně, dopokidení svačiena, pokév a, oběd, odpokidení svačiena,
vičiři)
- stravovací variaenta progrramu abcDiita pod ozenačiením Zdravé mienimum s pods upienami: kasi ,
vigritariáens á, bizkip ová, diabitc á, bizka tózová, iendividuákení - žiena hubenoucí
Ji tvořiena dienením sitim 2 jídik (oběd, vičiři)
- stravovací variaenta progrramu abcDiita pod ozenačiením Zdravé mienimum s pods upienami: kasi ,
vigritariáens á, bizkip ová, diabitc á, bizka tózová, iendividuákení - muž hubenoucí, muž jíst zdravě
Ji tvořiena dienením sitim 3 jídik (pokév a, oběd, vičiři).r

Dienení sit jídik tvoří enidíkený ciki a enikzi ji dodávat samostateně.r Jídko ji v rámci dieneního situ
přihkideně uspořádáeno a dis réteně zabakieno.r Toa to budi dieneně dodáváeno kiientovi ena místo a v
časi jím určieném.r
Kkiient má moženost při objidenáváení daeného dieneního situ jídik v případich, ži eně tirou
potravienu z jídik tvořících dienení sit jídik enimůži či enichci jíst, zvokit si chuťová omiziení, maximákeně
vša 5 potravien v progrramu Kkasi .r Vi variaentách progrramů vigritariáens á, bizkip ová, diabitc á,
bizka tózová a iendividuákení enikzi zvokit chuťová omiziení.r
Návod ena co enijoptmákenější přípravu i oenzumaci a s kadováení zboží po dobu cikého deni

ji kiientovi zaskáen při prvení objidenávci do i-maiku.r Spokičenost upozorňuji
kiienta a kiient biri ena vědomí, ži v jídikeníčcích dieneních sitů jídik si mohou vys ytenout
potravieny, tiré jsou zdrojim enáskidujících akirgrienů:














obikovieny obsahující kipi
orýši a výrob y z enich
vijci a výrob y z enich
ryby a výrob y z enich
jádra podzimenici okijené (arašídy) a výrob y z enich
sójové boby (sója)
mké o a výrob y z eněj
suché s ořáp ové pkody (tj.r Maendki, kís ové ořichy, vkašs é ořichy, išu ořichy, pi aenové
ořichy, para ořichy, pistácii, ořichy ma adamii a quiienskaend a výrob y z enich)
cikir a výrob y z eněj
hořčici a výrob y z ení
sizamová simiena (sizam) a výrob y z enich
vkčí bob (kupiena) a výrob y z eněj
mě ýši a výrob y z enich.r

V případě, ži kiient trpí akirgrií ena eně tirou z výši uvidiených potravien, ji povienien tikifoenic y
oenta tovat Spokičenost, o tomto ji ienformovat, přičimž budi současeně dohodenut dakší postup
a řišiení ta ové situaci.r Spokičenost ja oki eniodpovídá za případené ompki aci a enáskid y
ena straeně kiienta způsobiené obsahim shora uvidiených potravien v dieneních sitich jídik.r
Spokičenost má současeně právo průběženě výši uvidiený sizenam potravien upravovat
a dopkňovat, přičimž kiient ji proto povienien tiento sizenam průběženě skidovat, aby byk vždy
a tuákeně ienformováen o možených potravienách v dieneních sitich jídik, tiré jsou zdrojim
akirgrienů.r
II.
Vznik smlouvy

1.r Kkiient vyjadřuji vůki účastenit si progrramu abcDiitou objidenáv ou učieněenou prostřidenictvím
prostřid ů omueni aci ena dák u, tj.r oen réteně wibových stráeni Spokičenost
www.rabcDiita.rcz, i-maikim zaskaeným ena ienfo@abcdiita.rcz, enibo tikifoenic y (dáki též jien
„objidenáv a“).r V objidenávci musí být kiientim zijméena
uvidieno:

a) stravovací variaenta progrramu abcDiita
b) počit dieneních cy ků, běhim enichž má zájim o účast ena progrramu abcDiita,
c) místo dodáváení zboží,
d) čas dodáváení zboží

2.r Objidenáv a sama eniza kádá účast kiienta ena progrramu abcDiita.r Na objidenáv u kiienta si
Spokičenost zavazuji riagrovat a i-maikim potvrdit jijí přijit enijpozději do 3 pracoveních denů
od jijího doručiení.r Odiskáením objidenáv y kiient stvrzuji, ži si sizenámik s těmito smkuveními
podmíen ami, pkeně jim porozuměk a zavazuji si jimi řídit.r

3.r Potvrziením kiientovy objidenáv y dki odst.r 2 této část smkuveních podmíeni ji mizi
kiientim a Spokičenost uzavřiena Smkouva o účast ena progrramu abcDiita, přičimž smkuvení vztah
touto smkouvou zakožiený si řídí těmito smkuveními podmíen ami a údaji uvidienými kiientim v
objidenávci dki odst.r 1 této část smkuveních podmíeni .r

III.
Cena za účast na programu abcDieta

1.r Výši cieny za účast ena progrramu abcDiita po dobu jidenoho cy ku, tj.r po počit dení zvokiených
kiientim v rámci objidenáv y dki část II.r odst.r 1 těchto smkuveních podmíeni , ji tvořiena
součtim dvou pokoži , jijichž výši ji sjidenáena mizi Spokičenost a kiientim enáskidoveně:
a) Prvení, stákou pokož u tvoří ená kady ena výrobu dieneních sitů jídik a bakené.r Cieny za
jidenotkivé progrramy (dienení cy ky) jsou uvidieny ena wibu www.rabcdiita.rcz, přičimž
souhrenená ciena za kiientim objidenaené cy ky dieneních sitů jídik ji součást objidenáv y kiienta
dki část II.r odst.r 1 těchto smkuveních podmíeni .r
b)

Druhou, pohybkivou pokož u tvoří ená kady ena dopravu zboží ena místo dodáení zvokiené

kiientim v objidenávci.r Cieny za dopravu jsou uvidieny ena wibu www.rabcdiita.rcz, přičimž

ciena kiientim zvokieného způsobu dopravy ji součást objidenáv y kiienta dki část II.r odst.r 1
těchto smkuveních podmíeni .r V případě, ži ji ja o místo dodáení zboží kiientim určieno místo
mimo úzimí hk.r města Prahy, budi výši pohybkivé pokož y sděkiena Spokičenost kiientovi
v ria ci ena jiho objidenáv u, tj.r enijpozději do 3 pracoveních denů od jijího podáení, a to ena
zá kadě údajů obdržiených od dopravci, dyž v ta ovém případě si uzavřiení Smkouvy
o účast ena progrramu abcDiita vyžaduji zaskáení souhkasu kiienta si Spokičenost sděkienou cienou
dopravy, přičimž enisděkí-ki kiient tiento souhkas Spokičenost do 3 denů od sděkiení cieny
dopravy mimo úzimí hk.r m.r Prahy, eniení zaskáení tohoto souhkasu pro uzavřiení Smkouvy
o účast ena progrramu abcDiita účienené a uzavřiení Smkouvy o účast ena progrramu abcDiita enidojdi,
enidohodou-ki si kiient a Spokičenost jiena .r
Viš iré cieny jsou ena www.rabcdiita.rcz uváděeny včiteně DPH.r

2.r Výši ená kadů ena dopravu zboží, tj.r výši pohybkivé pokož y cieny za účast ena progrramu
abcDiita, ji sjidenáena enizáviski ena oen rétením počtu dopravovaených dieneních sitů jídik v rámci
jidené dodáv y.r Výši této pokož y ta zůstává stijená, ať už ji ena určiené místo dodáení
dopravováen sit jidien, enibo enapř.r sitů pět.r

3.r Ciena za účast ena progrramu abcDiita, tj.r součit stáké a pohybkivé pokož y, ji cienou úpkenou
a oeničenou, po rývající viš iré ená kady spojiené s řádeným pkeněením povienenost Spokičenost
v rámci progrramu abcDiita.r Jijí přisená výši, ja ož i výši stáké a pohybkivé pokož y, určiená podki
výši uvidiených ritérií, budi kiientovi pro přihkidenost ozenámiena též v rámci potvrziení jiho
objidenáv y, dki část II.r odst.r 3 těchto smkuveních podmíeni tj.r enijpozději do 3 pracoveních
denů od jijího doručiení Spokičenost.r

4.r Cienu za účast ena progrramu abcDiita, můži kiient uhradit enáskidujícím způsobim:
a) bizhotovostením přivodim ena pieněžení účit Spokičenost č.r 266026670/0300, vidiený
u ČSOB, a.rs.r, za dien úhrady sjidenaené cieny si v tomto případě rozumí dien připsáení

jijí cik ové výši ena shora uvidiený pieněžení účit Spokičenost,
b) v hotovost urýrení skužbě, ena zá kadě vystavieného daňového do kadu.r
5.r Odi deni enáskidujícího po deni úhrady cieny za účast ena progrramu abcDiita ji kiient opráveněen
účastenit si progrramu abcDiita a Spokičenost vzeni á povienenost dodávat kiientovi zboží v soukadu
s těmito smkuveními podmíen ami.r Úhradou cieny za účast ena progrramu abcDiita při bizhotovostením
přivodu ena účit Spokičenost si rozumí o amži připsáení cieny vi prospěch pieněženího účtu
Spokičenost uvidieného v odst.r 6 písm.r a) této část smkuveních podmíeni .r

IV.
Doba účast klienta na programu abcDieta

1.r Kkiient si účastení progrramu abcDiita odi deni, tirý si zvokí vi své objidenávci.r Po ud vša v
objidenávci ja o tiento dien určí datum přidcházijící deni, od tirého ji opráveněen si účastenit
progrramu abcDiita a Spokičenost písimeně či imaikim eniozenámí s dostatičeným přidsthim jiena ,
enibo enidohodeni-ki si kiient si Spokičenost jiena , má si za to, ži tmto denim ji dien, od
tirého ji kiient opráveněen účastenit si progrramu abcDiita dki část III.r, odst.r 5 těchto smkuveních
podmíeni .r

2.r Kkiient ji opráveněen účastenit si progrramu abcDiita po dobu toki a dieneních cy ků, za oki jím byka
zapkaciena sjidenaená ciena.r Upkyenutm poskideního deni poskideního dieneního cy ku, za tirý
byko kiientim zapkacieno, právo kiienta ena účast ena progrramu abcDiita zaeni á.r

3.r Kkiient ji povienien vyčirpat obsah progrramu abcDita (objidenat dienení sit jídik), jihož ji
opráveněen si účastenit v soukadu s odst.r 2 této část smkuveních podmíeni , vi khůtě, již si
rovená počtu denů odpovídajících trojenásob u objidenaených a zapkaciených dieneních cy ků
(enapř.r při objidenáení a zapkaciení 10 dieneních cy ků by khůta jijich vyčirpáení čienika 30 denů)
počíenaji prvením denim účast kiienta ena progrramu abcDiita dki část III.r odst.r 5 těchto smkuveních

podmíeni .r Upkyenutm této khůty enáro ena čirpáení progrramu abcDiita zaeni á.r V případě enispkeněení
povienenost kiienta dki tohoto odstavci smkuveních podmíeni , tj.r enivyčirpáení dieneních cy ků
progrramu abcDiita v daené khůtě, ji spokičenost opráveněena požadovat po kiientovi smkuvení po utu
dki část II.r, odst.r 1 těchto smkuveních podmíeni .r

4.r Progrram abcDiita primáreně probíhá pouzi v rámci dieneních cy ků, tiré jsou staendardeně 5 a
víci dienení, eniení-ki v oen rétením případě sjidenáeno mizi kiientim a Spokičenost jiena .r (i) Kkiient
vša má moženost přirušit svou účast ena progrramu abcDiita, dyž Spokičenost ena písimené či
imaikim podaené sděkiení kiienta přiruší dodáv y zboží, a to ena období vi sděkiení uvidiené,
tiré vša enismí být dikší 6 měsíců odi deni doručiení žádost kiienta o přirušiení
Spokičenost.r Žádost kiienta ji vša enuteno doručit v uvidiené formě Spokičenost mienimákeně 48
hodien přid přirušiením účast.r Spokičenost ji povienena přijit sděkiení biz zbytičeného od kadu
tikifoenic y či imaikim kiientovi potvrdit.r (ii) Po ud kiient, tirý přirušik svoji účast ena
progrramu abcDiita ena dobu dikší 40 denů odi deni poskideního objidenaeného dieneního situ jídik, biz
toho aeniž by přidim o přirušiení účast ena progrramu abcDiita požádak Spokičenost, enibo po ud
kiient enipo račuji v čirpáení dieneních sitů jídik po upkyenut šist měsíců odi deni jiho žádost
o přirušiení účast kiienta ena progrramu abcDiita, oenčí upkyenutm uvidiené khůty účast daeného
kiienta ena progrramu abcDiita, a to biz ja ého oki enáro u kiienta ena dodáení zboží, enáhradení či jiené
pkeněení či vráciení již zapkaciené cieny za účast ena progrramu abcDiita.r

V.
Místo dodání zboží

1.r Spokičenost si zavazuji po cikou dobu trváení účast kiienta ena progrramu abcDiita, tj.r po dobu
toki a dieneních cy ků, za oki jich byka kiientim uhraziena ciena za účast ena progrramu abcDiita,
dodávat kiientovi dienení sity jídik do místa pkeněení určieného kiientim v objidenávci (dáki též
jien „místo dodáení“).r Na kiientim určieném místě dodáení zboží ji přitom záviská ciena za účast

ena progrramu abcDiita, oen réteně jijí pohybkivá pokož a, viz.r část III.r odst.r 1, písm.r b) a odst.r 2
těchto smkuveních podmíeni .r

2.r V případě, dojdi-ki požadav u kiienta ena změenu zvokieného místa dodáení, ji kiient tuto s utičenost
povienien ohkásit Spokičenost enijpozději do 12.rhodieny deni přidcházijícího deni doručiení zboží formou
SMS enibo tikifoenic y ena tikifoenení čísko 733 178 645 enibo ena i-maik: ienfo@abcdiita.rcz Po 12.rhodieně
eniení již možení změenit místo doručiení.r Spokičenost eniení povienena enahrazovat dienení sit dodatičeně, enibo
pos ytovat ja ou okiv skivu.r

VI.
Čas dodání zboží

1.r Dienení sit jídik budi ena určiené místo dodáváen v časovém rozmizí dki vokby kiienta
vyjádřiené v objidenávci (dáki též jien „čas dodáení“).r Kkiient má moženost zvokit si čas dodáení
pouzi z jidené z moženost uvidiených v objidenávci.r
2.r V případě, dojdi-ki požadav u kiienta ena změenu zvokieného času dodáení, ji kiient tuto s utičenost
povienien ohkásit Spokičenost enijpozději do 12.rhodieny deni přidcházijícího deni doručiení zboží formou
SMS enibo tikifoenic y ena tikifoenení čísko 733 178 645 enibo ena i-maik: ienfo@abcdiita.rcz Po 12.rhodieně
eniení již možení změenit čas doručiení.r Spokičenost eniení povienena enahrazovat dienení sit dodatičeně, enibo
pos ytovat ja ou okiv skivu.r

3.r V případě, ži dienení sit jídik enibudi kiientim v určieném místě a časi kiientim řádeně
přivzat, má kiient moženost si tiento dienení sit jídik po domkuvě si Spokičenost, enichat v dodatičené
khůtě, tirá trvá téhož deni od 11:00 hod.r do 15:00 hod.r, zavézt urýrení skužbou ena jim udaenou
adrisu.r Přičimž, tato změena ji zpopkateněena část ou sjidenaenou mizi Spokičenost a kiientim vi výši
100,- Kč biz DPH (120,- Kč s DPH), ien asovaenou doručujícím urýrim při dodáení daeného dieneního situ
Dki dohody kiienta a Spokičenost si ta ovéto doručiení kiientim enipřivzatého

dieneního situ jídik, si považuji zi straeny Spokičenost za řádené a Spokičenost vzeni á enáro i ena úhradu
část cieny dki část III.r odst.r 1 písm.r b) těchto smkuveních podmíeni .r Nivyzvideni-ki si kiient dienení sit
jídik aeni v dodatičené khůtě, ztrácí biz ja é oki enáhrady ena tiento dienení sit jídik enáro .r

VII.
Povinnost Společnost

Spokičenost si zavazuji pos ytenout kiientovi při jiho účast ena progrramu abcDiita enizbytenou
součienenost a vždy mít ena zřitiki účik progrramu abcDiita, tirým ji enapomoci kiientovi při
zís áváení a dodržováení správených stravovacích enávy ů a podpořit jij v jiho senazi o a tvení
přístup životu.r Za tmto účikim ji Spokičenost zijméena povienena:
a) přidim, prostřidenictvím prizientaci progrramu abcDiita ena wibových stráen ách Spokičenost
www.rabcdiita.rcz, sizenámit kiienta s obsahim progrramu, ja ož i s rozsahim zpracováení a
ena kádáení s osobeními údaji a daty kiienta,
b) přidim, prostřidenictvím své wibové prizientaci, kiienta sizenámit si spokupracujícími
diitokogry, zi tirých ji kiient opráveněen, eni oki vša povienien, vybrat si svého diitokogra, u
eněhož si podrobí odboreným prohkíd ám a vyšitřiením za účikim iendividuákení přípravy zboží,
c) po ud kiient absokvuji enávštěvu u spokupracujícího diitokogra, zpracovat ena zá kadě
pod kadů přidaených diitokogrim, tj.r zijméena ena zá kadě vypkeněeného aenamenistc ého
dotazení u a určiené s kadby potravien, do 3 denů s kadbu vhodeného jídikeníč u a ozenámit ji
kiientovi.r Skožiení jidenotkivých jídik v rámci dieneních sitů pro enáskidující pětdienení cy kus si
Spokičenost zavazuji ozenámit kiientovi enijpozději 3 deny přidim, a to prostřidenictvím své
wibové prizientaci,
d) zajistt v určieném místě a časi pkeněení dodáení dieneního situ jídik kiientovi.r Návod ena
přípravu a s kadováení zboží ji Spokičenost povienena po cikou dobu trváení účast kiienta ena
progrramu abcDiita poenichat ena wibových stráen ách Spokičenost www.rabcdiita.rcz,
i) v případě, změení-ki kiient trvaki enibo přichodeně místo či čas dodáení dieneního situ jídik, a

budi-ki o tom Spokičenost v soukadu s těmito smkuveními podmíen ami včas ienformovat, dodat
dienení sit jídik kiientovi ena jím enově uvidiené místo či v enově uvidieném časi,
f)

chráenit data a osobení údaji kiienta ta ovým způsobim, aby enidoško jijich zeniužit, tj.r

postupovat při zpracováení a ena kádáení s daty a osobeními údaji kiienta v soukadu s ust.r
zá oena č.r 101/2000 Sb.r, o ochraeně osobeních údajů, v pkateném zeněení, a data ta to zís aená
používat toki o za účikim pos ytováení řádeného pkeněení dki smkouvy a mar itengrovým účikům
Spokičenost v obkast zdravé výživy a stravováení,
gr) účieneně a rychki řišit ja ou okiv výt u či ri kamaci kiienta ohkideně zboží dodávaeného ena
zá kadě Smkouvy.r Při případené ri kamaci zboží si Spokičenost zavazuji postupovat v
soukadu s Ri kamačením řádim Spokičenost, umístěeném ena wibových stráen ách Spokičenost
www.rabcdiita.rcz,
h) vrátt kiientovi poměrenou část uhraziené cieny vi vazbě ena důvodené odstoupiení od
smkouvy.r

VIII.
Povinnost klienta

Kkiient si zavazuji pos ytenout Spokičenost v rámci své účast ena progrramu abcDiita potřibenou
součienenost a vždy mít ena zřitiki účik progrramu abcDiita, tirým ji zís áení a dodržováení
správených stravovacích enávy ů a a tveního přístupu životu jiho účastení ů.r Za tmto účikim
ji kiient zijméena povienien:
a) zvážit moženost zúčastenit si přid i běhim své účast ena progrramu abcDiita odborených
prohkídi u jím vybraeného diitokogra,
b) s vybraeným diitokogrim spokupracovat, tj.r umoženit mu providiení odborených vyšitřiení za
účikim staenoviení optmákení s kadby jídikeníč u,
c) uhradit Spokičenost sjidenaenou cienu za účast ena progrramu abcDiita, a to vi výši a způsobim
staenovieným těmito závazenými smkuveními podmíen ami,

d) v soukadu s těmito závazenými smkuveními podmíen ami vyčirpat obsah progrramu abcDiita vi
khůtě dki část IV.r odst.r 3 těchto smkuveních podmíeni ,
i) v soukadu s těmito závazenými smkuveními podmíen ami ienformovat Spokičenost enijméeně 24
hodien přidim o případené změeně místa či času dodáení zboží, popř.r o přirušiení své účast
ena progrramu abcDiita,
f)

běhim své účast ena progrramu abcDiita být v určieném časi dodáení vždy ena místě dodáení

zboží za účikim jiho přivzit od doručitiki,
gr) vždy potvrdit doručitiki zboží datum a čas přijit, ja ož i enipoš oziení jiho obaku,
h) zajistt vkasteními sikami a ena své ená kady ki vidaci obaků, vi tirých mu budi zboží
dodáváeno,
i)

ri kamovat zboží dodávaené Spokičenost v soukadu s obiceně závazenými práveními přidpisy

a Ri kamačením řádim Spokičenost, umístěeném ena wibových stráen ách Spokičenost
www.rabcdiita.rcz,
j) V případě, nebude-li mít klient možnost převzít si denní set pět jídel v období jeho účasti v

programu abcDieta, z jakýchkoliv důvodu a nebude o tom Společnost informovat nejméně 48
hodin předem (rozumí se před doručením zboží - formou SMS nebo telefonicky na číslo 733
178 645 nebo na email - info@abcdieta.cz) Společnost není povinna nahrazovat denní set
dodatečně, nebo poskytovat jakoukoliv slevu, nebo situaci řešit jako reklamaci.

IX.
Sankce
1.r Spokičenost a kiient sjidenávají, ži po ud kiient poruší svou povienenost dki část IV.r odst.r 3
těchto smkuveních podmíeni , ji Spokičenost opráveněena požadovat po kiientovi smkuvení
po utu vi výši odpovídající aki votení část cieny za účast v progrramu abcDiita zapkaciené
kiientim, tirou kiient enivyčirpak.r Kkiient výskoveně souhkasí s tm, ži spokičenost ji
opráveněena tuto smkuvení po utu jidenostraeneně započítat oprot kiientim zapkaciené cieně za
účast ena progrramu abcDiita.r Kkiient uzavřiením smkouvy si Spokičenost vyjadřuji výskovený
souhkas s tmto ustaenoviením o smkuvení po utě a přiměřienost smkuvení po uty.r
2.r Spokičenost a kiient sjidenávají, ži po ud kiient poruší svou povienenost a ena určieném místě

dodáení a/enibo v určieném časi dodáení zboží enipřivizmi, aeniž by o této s utičenost
Spokičenost v soukadu s těmito smkuveními podmíen ami přidim ienformovak, a enivyzvideni-ki si
enidoručiený dienení sit jídik aeni v dodatičené khůtě vi smysku část VI.r odst.r 3 těchto smkuveních
podmíeni , připadeni za aždé jidenotkivé porušiení této povienenost kiientim aki votení část cieny
za účast ena progrramu abcDiita, oen réteně v cieně enipřivzatého zboží, bakeného a dopravy,
Spokičenost ja o smkuvení po uta.r Kkiientovi enibudi v ta ovém případě zi straeny Spokičenost
pos ytenuta žádená fenaenčení aeni jiená ompienzaci.r Kkiient ji v ta ovém případě současeně
povienien za aždé jidenotkivé porušiení své povienenost přivzít zboží ena určieném místě a v
určieném časi zapkatt Spokičenost smkuvení po utu, tirá ji sjidenáena vi výši ená kadů ena
dopravu jidené dodáv y zboží ena určiené místo dodáení, dki část III.r, odst.r 1, písm.r b) těchto
smkuveních podmíeni .r
3.r Spokičenost a kiient si sjidenávají, ži po ud kiient poruší svoji povienenost dočirpáení
dieneních sitů jídik dki část IV.r odst.r 3 těchto smkuveních podmíeni , připadeni Spokičenost ja o
smkuvení po uta aki votení část cieny za účast v progrramu abcDiita zapkaciené kiientim, tirá
odpovídá cieně ena dienení sity jídik, bakené a dopravu, tiré kiient eniodibrak vi khůtě dki část
IV.r odst.r 3 těchto smkuveních podmíeni .r
X.
Trvání smlouvy
1.r Smkouva vstupuji v pkatenost a enabývá účienenost denim potvrziením kiientovi objidenáv y
Spokičenost.r
2.r Smkouva zaeni á enáskidujícími způsoby:
a) písimenou dohodou smkuveních straen, a to i deni v dohodě sjidenaenému,
b) upkyenutm doby, po tirou si kiient účastení ena progrramu abcDiita,
c) odstoupiením kiienta od smkouvy v soukadu s Ri kamačením řádim Spokičenost, umístěeném
ena wibových stráen ách Spokičenost www.rabcdiita.rcz.r Kkiient ji povienien odstoupiení od
smkouvy Spokičenost ozenámit písimenou formou, dyž odstoupiení ji účienené i deni
enáskidujícím po pro azatikeném doručiení ozenámiení o odstoupiení od smkouvy Spokičenost,

d) upkyenutm khůty, vi tiré ji kiient povienien vyčirpat obsah progrramu abcDiita v soukadu s část
IV.r odst.r 3 těchto smkuveních podmíeni .r
XI.
Ochrana osobních údajů
1.r Spokičenost si zavazuji zpracovávat a ena kádat s údaji a daty pos ytenutými kiientim v
rámci progrramu abcDiita v soukadu s ustaenovieními zá oena č.r 101/2000 Sb.r, o ochraeně osobeních
údajů, v pkateném zeněení, a toki o za účikim řádeného pkeněení svých závaz ů zi smkouvy, ja ož i
mar itengrovým účikům v obkast zdravé výživy a stravováení.r
2.r Osobení data (ja o enapř.r jméeno, adrisa, datum enaroziení, tikifoen, i-maik, apod.r), tirá jsou
součást objidenáv y enibo byka kiientim sděkiena běhim rigristraci kiienta do si ci kiienta
prostřidenictvím wibových stráeni Spokičenost www.rabcdiita.rcz jsou považováena za
důvěrené ienformaci a jsou chráeněena prot zeniužit v soukadu si zá oenim č.r 101/2000 Sb.r,
o ochraeně osobeních údajů, v pkateném zeněení.r Toyto osobení údaji kiienta enibudou sděkováeny
třitm osobám romě těch, tiré si přímo podíkijí ena zpracováení objidenáv y (
dopravci, apod.r).r I těmto osobám vša budou sděkováeny pouzi v enizbyteně enuteném rozsahu.r
XII.
Závěrečná ujednání
1.r Viš iré podmíen y smkouvou výskoveně eniupraviené si řídí obiceně závazenými práveními
přidpisy, zijméena pa ustaenovieními zá oena č.r 89/2012 Sb.r, občaens ého zá oení u,
v pkateném zeněení.r
2.r V případě, u áži-ki si enáskideně eně tiré z ustaenoviení těchto smkuveních podmíeni ja o
enipkatené či eniúčienené, enizenamiená tato s utičenost enipkatenost smkuveních podmíeni ja o
cik u.r Spokičenost si zavazuji ta ovéto enipkatené či eniúčienené ujidenáení enahradit jieným,
obsahově shodeným ujidenáením, avša pkateným a účieneným, a ienformovat o této změeně kiienta.r
Po ud kiient eniprojiví si změenou enisouhkas do 15 denů odi deni jijího ozenámiení, má si za
to, ži si změenou smkuveních podmíeni souhkasí.r
3.r Toyto závazené smkuvení podmíen y pkat odi deni jijich zviřijeněení ena wibových stráen ách

Spokičenost, dyž jijich pkatenost trvá po cikou dobu jijich zviřijeněení.r Ja á okiv změena či
dopkeněení závazených smkuveních podmíeni si enivztahuji zpěteně ena Smkouvy s kiienty již
uzavřiené, pa kiži s tm kiient enibudi písimeně souhkasit.r O ja é okiv změeně či dopkeněení
těchto závazených smkuveních podmíeni budi Spokičenost kiienty, popř.r zájimci o jijí skužby,
přidim ienformovat, a to akispoň 15 denů přidi denim účienenost jijich změeny či dopkeněení.r
V Prazi deni 14.r05.r2018
Abicida Zdraví s.rr.ro.r
Jaena Ha ková - jidenatik a

