
                          
       

ŠKOLENÍ 
Uvedená cena případná výše slevy platí pro uvedený počet účastníků na příslušných jmenovaných kurzech. 
Platební a storno podmínky se řídí dle pravidel školení uvedených na stránkách společnosti ARCDATA, v části Podrobné
informace o školení, na adrese https://www.arcdata.cz/sluzby-a-podpora-zakazniku/skoleni/podrobne-informace-o-skoleni.

Školicí materiály jsou v anglickém originálu, výklad je veden v českém jazyce, není-li u specifikace příslušného kurzu na
stránkách společnosti ARCDATA uvedeno jinak. 
Místem poskytování služeb školení je sídlo společnosti ARCDATA. 

Akceptací nabídky vyjadřujete souhlas s platebními a storno podmínkami a se zpracováním osobních údajů v zákonném
rozsahu potřebném pro zajištění účasti na školení a fakturaci školení. Další podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou
k dispozici na stránkách společnosti na adrese
https://www.arcdata.cz/zpravy-a-akce/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju. 
V případě školení poskytovaného online berete na vědomí a souhlasíte, že ostatní účastníci kurzu mohou vidět
e-mailovou adresu Vámi přihlašovaného účastníka. 

V případě akceptace závazné nabídky společnosti ARCDATA požadujeme doručení písemné akceptace společnosti
ARCDATA nejdéle ve lhůtě do shora uvedeného data platnosti nabídky. Spolu s akceptací nabídky požadujeme písemné
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7200159
ArcGIS Pro: základy a pracovní
postupy

9,00 18 000,00 10,00% 145 800,00 21% 176 418,00
termín školení 23.11. -
25.11.2022

7200159
ArcGIS Pro: základy a pracovní
postupy

4,00 18 000,00 10,00% 64 800,00 21% 78 408,00
termín školení 27.12. -
30.12.2022
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doručení seznamu účastníků, včetně jejich kontaktních e-mailů. 
Společnost ARCDATA si vyhrazuje právo akceptaci jí doručenou po marném uplynutí data platnosti nabídky a/nebo
akceptaci obsahující jakékoli dodatky, výhrady, omezení či jiné změny bez dalšího považovat za odmítnutí této závazné
nabídky a k takové akceptaci jako k irelevantní a tedy nezpůsobilé nepřihlížet, a to bez toho, že by bylo třeba takovou
akceptaci výslovně odmítnout. 
Uzavřením smlouvy (akceptací nabídky) se současně vylučuje aplikace ustanovení § 1751 odst. 2, § 1799 a § 1800
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.




