ZÁKLADNÍ CENY KURZŮ pro provozovnu v Třebíči
Druh výcviku

Ceník je platný od 29.11.2020

poznámka

cena v Kč

Osobáky – sk. B
kurz pro větší skupinu, délka cca 3-4 měsíce,
1/ B - ECONOMY

POZOR- záleží vždy na konkrétním protiepidemickém
opatření vlády - při jeho zpřísnění je obvykle tato
skupinová výuka pozastavena,
případně ji nelze vůbec zahájit

11 500

kurz pro malou skupinu, délka cca 2 měsíce,
2/ B - GREEN

3/ B - GOLD

DOPORUČUJEME !

specifické podmínky – info na vyžádání

12 800

na vyžádání

Traktory – sk. T
kurz pro větší skupinu, délka cca 3-4 měsíce,
1/ T - ECONOMY

POZOR- záleží vždy na konkrétním protiepidemickém
opatření vlády - při jeho zpřísnění je obvykle tato
skupinová výuka pozastavena,
případně ji nelze vůbec zahájit

11 500

kurz pro malou skupinu, délka cca 2 měsíce,
2/ T - GREEN

3/ T - GOLD

DOPORUČUJEME !

specifické podmínky – info na vyžádání

12 800

na vyžádání
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Ceny uvádíme konečné pro neplátce DPH. U plátců DPH se tato daň ke zde uvedené ceně
připočítá. Ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik dle příslušných právních předpisů. Změna cen
vyhrazena.

Poučení: Na základě platné právní úpravy je nezbytné, aby byl náš klient - spotřebitel jasným, srozumitelným
a snadno dostupným způsobem informován o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V našem
případě se jedná o Českou obchodní inspekci, jejíž kontakt uvádíme níže včetně odkazu na webové stránky.
Případný spor lze také řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy vytvořené Evropskou komisí:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
Možnost využít tohoto mimosoudního řešení je i v případě vzájemného sporu, který se nepodařilo urovnat napřímo
(mezi spotřebitelem a námi).

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
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