
Podmínky pro poskytnutí služeb 

platné od 14.1.2017 

společnosti Esferas s.r.o., Bořivojova 91, 103 00, Praha 3, IČ: 27101673, zapsaná do obchodního 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96329, 

 

ve smyslu zprostředkování účinkování smyčcového kvarteta na svatebním obřadu/hostině 
 

1. Definice pojmů 

1.1. Poskytovatel je právnická firma zapsaná dle českého právního řádu. 
1.2. Klient je fyzická osoba. 

 
2. Poskytování služeb 

2.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit účinkování smyčcového kvarteta na odpovídající umělecké 
úrovni a v odpovídající kvalitě v souladu s dohodnutým repertoárem. 

2.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo neprovést uměleckou činnost v případě možnosti poškození 
uměleckých nástrojů (déšť, mráz, přímé sluneční záření). 

 
3. Povinnosti klienta 

3.1. Klient je povinen zajistit vyhovující podmínky pro účinkování smyčcového kvarteta (dostatek 
místa k produkci, 4 židle bez područek, vyhrazené místo kryté před deštěm a přímým 
slunečním zářením). 

3.2. Klient je povinen informovat poskytovatele o změnách týkajících se účinkování smyčcového 
kvarteta (změna času či místa účinkování).  

3.3.  Klient je povinen dodržet předem dohodnutý čas obřadu. Poskytovatel si vyhrazuje právo 
účtovat klientovi 800 Kč za každou započatou půlhodinu zpoždění.  

 
4. Záloha  

4.1. Pro závazné rezervování termínu účinkování je třeba, aby klient složil zálohu ve výši 2 000 
Kč na účet uvedený na zálohové faktuře. Záloha je vratná pouze v případě, že dojde 
ke zrušení účinkování klientem více jak 30 dnů před konáním účinkování.  

 
5. Odměna 

5.1. Poskytovateli za poskytnutí této služby náleží odměna. Odměnu klient uhradí na základě 
poskytovatelem vystavené faktury na uvedené číslo účtu nejpozději v den konání 
účinkování. 

 
6. Zrušení účinkování 

6.1. V případě odvolání účinkování klientem 7 dní a méně před termínem účinkování má 
poskytovatel právo požadovat 50% z dohodnuté odměny. Pokud dojde k odvolání 
účinkování klientem více jak 7 dní před účinkováním, nevzniká poskytovateli nárok 
na odměnu. 

6.2. V případě zrušení účinkování ze strany klienta kdykoli po odsouhlasení těchto podmínek je 
klient povinen uhradit sumu, která byla účtována za zaranžování objednaných skladeb, 
ačkoli nebyly tímto provedeny 

6.3. V případě zrušení účinkování ze strany poskytovatele méně jak 30 dnů před účinkováním je 
poskytovatel povinen zajistit odpovídající náhradu. Poskytovatel v tomto případě nemá 
nárok na odměnu. 



6.4. Bude-li účinkování znemožněno v důsledku nepředvídatelné události nesouvisející 
s klientem ani poskytovatelem (přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz), nevzniká ani 
jedné straně nárok na odškodnění či odměnu.  

 
7. Závěrečné ustanovení 

7.1.  Klient projevuje souhlas s těmito podmínkami složením zálohy na účet poskytovatele. 


