
Kongres BEMER ke 20. jubileu 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY (VSP) 

BEMER MEDICINTECHNIKA KFT. 

Všechny účastníky žádáme, aby se na kongres laskavě přihlásili až po přečtení, 

plném pochopení a schválení těchto VSP. Účastníci svou registrací potvrzují, že 

souhlasí se všemi body VSP a pro svou osobu je akceptují jako závazné. 

 

I. Organizátor kongresu - dále jen Poskytovatel služeb: 

Bemer Medicintechnika Kft. 

sídlo: 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 

DIČ: 12688298-2-42 

IČO: 01-09-698575 

Osoba účastnící se kongresu - dále jen Účastník 

II. Místo a termín konání kongresu: 24. 04. 2021, ve formě online, 

prostřednictvím systému zoom. 

III. Tyto VSP Poskytovatel služeb stanovil jednostranně předem, bez spoluúčasti 

nepřítomných, za účelem uzavření více smluv mezi nepřítomnými, a strany 

je individuálně neprojednávaly.  

IV. Pokud hodláte využít služeb poskytovaných Poskytovatelem služeb a 

možnosti přihlásit se na kongres, musíte se zaregistrovat na webových 

stránkách www.bemer3000.hu. Lhůta, dokdy budou přihlášky přijímány: 

16. dubna 2021. 

V.  Platná smlouva mezi Poskytovatelem služeb a Účastníkem vzniká 

dobrovolnou registrací Účastníka, vyplněním přihlášky, přijetím těchto VSP 

a zpětným potvrzením ze strany Poskytovatele služeb a získává charakter 

elektronické písemné smlouvy. 

VI. Účastník je povinen přihlášku vyplnit beze zbytku.  

VII. Účastník vyplněním přihlášky a přijetím VSP zároveň činí prohlášení o tom, 

že jeho způsobilost k právním úkonům, respektive způsobilost uzavírat 

smlouvy není omezena. V rámci přihlašovacího úkonu musí Účastník uvést 

úplné a pravdivé údaje. Účastník touto cestou prohlašuje, že údaje, které 

tímto způsobem uvedl, jsou úplné a pravdivé.  

VIII. Vyplnění přihlášky a přijetí VSP je třeba v každém případě považovat za 

platné přihlášení, a proto z tohoto přihlášení v případě uskutečnění akce 

vyplývá platební povinnost. 



IX. O obsahu přednášek, které na kongresu zaznějí, rozhoduje Poskytovatel 

služeb, a Účastník o nich může získat bližší informace na webových 

stránkách kongresu. 

X. Tyto VSP trvají po dobu určitou, která končí s ukončením kongresu. 

XI. Po uhrazení účastnického poplatku Poskytovatel služeb vystaví fakturu, která 

bude zaslána na e-mailovou adresu účastníka. Nebude-li účastnický 

poplatek uhrazen, nemůže Poskytovatel služeb přihlášku akceptovat a plnit 

ve smyslu smlouvy. Poskytovatel služeb přijímá přihlášky v tom pořadí, ve 

kterém dostane na účet uhrazené účastnické poplatky. 

XII. Účastník může od smlouvy odstoupit do 14 dnů od data uzavření smlouvy. 

Po této lhůtě již nemůže Poskytovatel služeb v případě zrušení účasti vrátit 

účastnický poplatek, avšak právo účasti lze přenést na jinou osobu. O 

vrácení účastnického poplatku na základě oprávněného nároku se 

Poskytovatel služeb postará do osmi pracovních dnů od data, kdy zrušení 

účasti vstoupilo v účinnost. Poskytovatel služeb v tomto případě přihlíží k 

hlavnímu pravidlu, aby svoji povinnost vrátit uhrazený poplatek splnil ve 

formě bankovního převodu. Zrušení účasti lze provést pouze písemně. 

Pokud hodlá účastník využít svého práva odstoupit od smlouvy, může tak 

učinit v poštovním dopise nebo prostřednictvím e-mailu.  

Účastí na kongresu ztrácí Účastník právo na odstoupení od smlouvy. 

Poskytovatel služeb je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v tom 

případě, jestliže Účastník neplní své povinnosti stanovené těmito VSP 

nebo jestliže je neplní ani poté, co k tomu byl vyzván, respektive jestliže 

jakýmkoli jiným způsobem závažně poruší některou z podstatných 

smluvních podmínek. 

XIII. Pokud Účastník přenese svoje účastnické právo na jinou osobu, je tento 

nový Účastník povinen oznámit Poskytovateli služeb svoje údaje. 

XIV. Účastník nesmí na kongresu pořizovat žádný obrazový ani zvukový 

záznam.  

XV. Informace Poskytovatele služeb ohledně ochrany osobních údajů se 

nacházejí na webových stránkách www.bemer.hu.  

XVI. V otázkách neupravených těmito VSP je směrodatné maďarské právo, 

především Zákon číslo V z roku 2013 o Občanském zákoníku, jakož i 

aktuálně účinné maďarské právní předpisy. 

XVII. Účastník kongresu označením věty „VSP jsem přečetl/a a přijímám je” činí 

prohlášení, že tyto smluvní podmínky výslovně akceptuje. 

Budapešť, 10. března 2021 

http://www.bemer.hu/

