Všeobecné obchodní podmínky
1) Smluvní vztah mezi žadatelem o řidičské oprávnění a Autoškolou Svoboda, Husova 12,
682 01 Vyškov ( dále jen AŠ Svoboda ) vzniká podáním písemné Žádosti o přijetí
k výuce a výcviku – zahájením kurzu. Výuka a výcvik jsou zahájeny absolvováním první
vyučovací hodiny.
2) Smluvní vztah zaniká/je ukončen:
a) řádným splněním závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti žadatelem o řidičské
oprávnění,
b) uplynutím zákonné lhůty pro splnění zkoušky z odborné způsobilosti,
c) převedením žadatele k pokračování ve výuce a výcviku u jiného provozovatele
autoškoly,
d) odstoupením žadatele z výuky a výcviku.
3) Odstoupení žadatele z výuky a výcviku je možné oznámit písemně v provozovně AŠ
Svoboda, nebo na adresu provozovatele AŠ Svoboda – Ing. Josef Konečný, Lípová 25,
682 01 Vyškov.
4) Odstoupením z výuky a výcviku vzniká žadateli nárok na vrácení poměrné části
nespotřebovaných výukovo-výcvikových jednotek, snížené o stornopoplatek AŠ
Svoboda.
a) stornopoplatek je účtován ve výši 20% z celkové ceny kurzu, jedná se o nejnižší
možný poplatek reflektující administrativně-organizační náklady spojené se
zahájením kurzu.
b) výukovo-výcviková jednotka je hodina teorie nebo hodina praktického výcviku, jejíž
hodnota je uvedená v ceníku AŠ Svoboda.
5) Zmařená jízda – tj. nedostavení se na výcvik ( jízdu ) bez předchozí včasné omluvy
( nejméně 48 hodin před jízdou ) je sankcionováno částkou 200,- Kč z důvodu marného
přistavení výcvikového vozidla k výcviku a ztrátového času instruktora.
6) Nedostavení se ke zkouškám z odborné způsobilosti bez omluvy 48 hodin předem je
sankcionováno částkou 500,- Kč z důvodu administrativně-organizačních, především se
jedná o ztrátu přiděleného zkouškového termínu příslušným obecním úřadem obce s
rozšířenou působností.
7) V případě nedokončení započatého výcviku / jízdy z důvodu na straně AŠ Svoboda bude
nahrazena žadateli v nejbližším možném termínu jízda celá.
8) V případě neuskutečnění zkoušky nebo přerušení zkoušky z odborné způsobilosti z
důvodu na straně AŠ Svoboda, bude žadateli poskytnuta zkouška v náhradním termínu
bezplatně.
9) Žadatel má nárok, v případě nespokojenosti s konkrétním instruktorem, na bezplatnou
změnu instruktora, totéž platí při nespokojenosti s výcvikovým vozidlem ( pouze sk B
s manuální převodovkou ).

10) V případě nesouhlasu s hodnocením zkušebního komisaře, po absolvování závěrečných
zkoušek z odborné způsobilosti, podává stížnost proti rozhodnutí zkušebního komisaře
žadatel sám za svoji osobu.
11) Vratná kauce za motocykl - žadatelé o řidičské oprávnění sk. AM, A1, A2 a A, popř.
jejich zákonný zástupce, jsou odpovědní za škodu na výcvikovém motocyklu AŠ
Svoboda, způsobenou při výcviku a zkoušce z praktické jízdy v rámci zkoušky z odborné
způsobilosti, rovněž jsou zodpovědni za škodu, kterou způsobí sami sobě, např. na zdraví,
oděvu, vybavení atd. Z vratné kauce vybrané při zahájení výuky a výcviku budou hrazeny
v případě poškození motocyklu náklady na uvedení motocyklu do původního stavu.
V případě, že vratná kauce nepokryje opravu motocyklu, hradí rozdíl mezi výší uhrazené
kauce a výší opravy motocyklu žadatel o řidičské oprávnění nebo jeho zákonný zástupce.
12) Pokud AŠ Svoboda nedoporučí žadateli absolvovat závěrečné zkoušky z odborné
způsobilosti z důvodu nezvládnutí výuky a výcviku v předepsaném rozsahu a doporučí
žadateli doplňující výcvik, žadatel tento odmítne a přesto trvá na absolvování zkoušek na
vlastní odpovědnost, podá si žadatel na provozovně AŠ Svoboda písemnou žádost
k přihlášení ke zkoušce.
13) Reklamace, popřípadě předčasné ukončení výuky a výcviku je možné vyřídit ve
sjednaném termínu a to výhradně osobně na provozovně AŠ Svoboda.
14)

Smluvní ceny AŠ Svoboda
http://www.autoskola-svoboda.com/

jsou

uvedeny

v ceníku

viz.webové

stránky:

15) Podpisem na přihlášce ( formulář Žádost o přijetí k výuce a výcviku ) žadatel
vyjadřuje svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

