PERFECTIA SALES CLUB - DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
General Business Company, s.r.o.
Břehová 1, Praha 1
IČ: 01660161
(dále jen „Poskytovatel“)

Firma:...............................................................
Adresa:.............................................................
IČ:.....................................................................
(dále jen „Klient“)

Předmět dohody
Předmětem dohody je poskytování služeb formou účasti v programu zvyšování efektivity obchodních
činností (dále jen Perfectia Sales Club). Poskytovatel se zavazuje pravidelně jednou měsíčně v rozsahu
tří hodin, v předem stanoveném čase a ve vhodných prostorách, uspořádat Perfectia Sales Club.
Klient se zavazuje za poskytnuté služby platit a zúčastnit Perfectia Sales Clubu sám (fyzická osoba)
nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu či zaměstnance (právnická osoba).

Cena a rozsah služeb
Klient objednává služby dle této smlouvy v následujícím rozsahu:
Perfectia Sales Club pro 1 osobu měsíčně

_______

Množství DPH Cena bez DPH v CZK
1
21%
990

Pronájem prostor hradí Poskytovatel. Náklady na občerstvení, pokud nejsou součástí pronájmu
prostor, si Klient hradí sám.

Interní pravidla
Záležitosti touto dohodou neupravené, zejména účast v pracovní skupině, následná zákaznická péče,
pravidla výměny obchodních kontaktů a další, se řídí interními pravidly Perfectia Sales Clubu.

Deklarace účinku a garance spokojenosti
Poskytovatel deklaruje Klientovi, že Perfectia Sales Club povede ke zvýšení počtu obchodních
příležitostí vytvářených jeho účastníkem minimálně o deset procent v průběhu tří měsíců, a
poskytuje na služby Perfectia Sales Clubu tříměsíční záruku subjektivní spokojenosti.
Pokud Klient do konce třetího měsíce poskytování služeb této záruky využije, a to písemně na e-mail
info@perfectia.cz, považuje se tato smlouva za ukončenou k tomuto datu a Poskytovatel je povinen
bez prodlení vrátit Klientovi všechny platby, které od něj v souvislosti s touto smlouvou obdržel.

Závěrečná ujednání
Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná běžet od
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Pokud Klient přidělený termín Perfectia Sales Clubu nevyužije, má se za to, že služba byla poskytnuta.
Klient platí cenu za poskytování služeb Perfectia Sales Clubu na základě vydané faktury se splatností
sedm (7) dní. Náklady na vymáhání pohledávek včetně nákladů třetích stran jdou k tíži Klienta.
V Praze dne …....................

V …........................ dne …..............

………………………………………
Poskytovatel

…………………………………………
Klient

