OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘEDPLATNÉHO
ELEKTRONICKÉ předplatné magazínu Pražský přehled kulturních pořadů
Obchodní podmínky předplatného u Vydavatelství KAM po Česku s. r. o., IČ
04892232, zapsáno u Městského soudu v Praze - spisová značka 255144 C, se
sídlem Kubelíkova 1108/30, 130 00 Praha 3 (dále KAM).
ELEKTRONICKÉ předplatné magazínu Pražský přehled kulturních pořadů
Jedná se plnohodnotné grafické zpracování magazínu, který je od 1. 1. 2022
distribuován předplatitelům výhradně v elektronické, nikoli tištěné podobě. Jeho
distribuce předplatitelům je zajištěna prostřednictvím elektronické pošty s odkazem
na rozhraní pro předplatitele na portálu www.prazskyprehkled.cz ZDE. Rozhraní je
nastaveno pouze pro čtení, nikoliv stažení a další šíření. Termín pro rozeslání je
stanoven na poslední tři dny v měsíci předchozím, než na jaké období elektronický
magazín vychází.
ELEKTRONICKÉ předplatné magazínu Pražský přehled kulturních pořadů se
sjednává na dobu určitou s automatickou obnovou. Předplatitelé automaticky
dostávají nabídku k prodloužení předplatného na další období v délce dle poslední
provedené úhrady předplatného.
Předplatitelům, kteří ukončí své předplatné prostřednictvím e-mailové
adresy redakce@kampocesku.cz nebo prostřednictvím telefonního hovoru na čísle
222 944 816-17 nebude žádná nabídka k prodloužení předplatného zasílána.
V případě, že předplatitel nebude reflektovat na nabídku prodloužení předplatného
ani své předplatné neukončí, neuhrazené tituly dostávat nebude a nevznikne tak ani
žádná pohledávka společnosti KAM vůči předplatiteli.
V případě předplatného, kde je jiný plátce a odběratel (dárkové předplatné apod.),
je prodloužení předplatného nabídnuto tomu, kdo předplatné platil. V případě, že
tento předplatitel na nabídku prodloužení předplatného nereaguje, KAM je oprávněn
kontaktovat adresáta elektronického magazínu a nabídnout předplatné na další
období přímo jemu.
Předplatitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o předplatném bez udání důvodu do
14-ti dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení musí být oznámeno KAM takto:
• e-mailem na adresu redakce@kampocesku.cz
• dopisem na adresu Vydavatelství KAM po Česku s. r. o., Kubelíkova 1108/30, 130
00 Praha 3
• telefonicky na číslo 222 944 816-17
Pro odstoupení od smlouvy doporučujeme využít tento formulář. Přijetí tohoto
formuláře společnost KAM předplatiteli potvrdí automaticky při odeslání formuláře.
Odstoupení musí být odesláno před uplynutím výše uvedené 14-ti denní lhůty. KAM
vrátí předplatiteli všechny platby, které od něj obdržel, předplatiteli nevzniknou žádné
další náklady. Pokud předplatitel již obdržel objednaný titul, nezasílá je KAM zpět.
Předplatné je předplatiteli vráceno do 20-ti dnů od podání výpovědi.
Po uplynutí více jak 14-ti denní lhůty pro odstoupení je předplatitel oprávněný
kdykoliv předčasně ukončit své předplatné. V takovém případě je mu vrácena

alikvotní část nevyčerpaného předplatného, ze kterého jsou odečteny náklady na
odeslání peněžní částky. Nevyčerpaná částka bude distributorem vrácena do 20-ti
dní od podání žádosti předplatitelem.
V případě, že předplatitel čerpal výhodu (bonus) vyplývající z nabídky
předplatného, k ukončení předplatného může dojít pouze po vrácení nepoškozeného
bonusu. V případě, že bonus nejde vrátit, předplatné doběhne do konce
předplaceného období a nelze ho ukončit předčasně.
Bonusy k předplatnému
Bonusy jsou odesílány prostřednictvím České pošty na základě připsané platby za
předplatné, na náklady KAM. V případě časově omezených bonusů, voucherů či
vstupenek je potřeba pro včasné doručení uhradit předplatné obratem po obdržení
platebního předpisu. Bonus k předplatnému nelze nárokovat, neboť se jedná o
nabídky s omezenou platností a množstvím. KAM si vyhrazuje právo náhrady bonusu
za jiný v případě vyčerpání původně prezentovaného. Všechny bonusy k
předplatnému jsou přidělovány a distribuovány na základě podmínek uvedených v
magazínu, na webových stránkách KAM nebo jiném místě zvoleném KAM.
Reklamace dodání elektronického magazínu Pražský přehled kulturních pořadů
musí být učiněna neprodleně po zjištění nesrovnalostí, nejpozději však dvě vydání
zpětně ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání posledního vydání.
Reklamace uplatněte vždy na:
• e-mailem na adresu xxxxx@kampocesku.cz
• dopisem na adresu Vydavatelství KAM po Česku s. r. o., Kubelíkova 1108/30, 130
00 Praha 3
• telefonicky na číslo 222 944 816-17
V případě oprávněné reklamace má předplatitel nárok na nové dodání všech
nedodaných elektronických vydání elektronickou poštou.
Snahou Vydavatelství KAM po Česku je maximální spokojenost všech jejích
zákazníků. Pokud i přes to vznikne spor, předplatitelé ho mohou řešit
rovněž mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce, a to i on-line na
adrese https://adr.coi.cz/cs.

