
ZÁVÄZNÁ PRÁVNA ZMLUVA 
MASTERCLASS  

( 8 týždňový program HVIEZDA MLM) 

Prečítajte si pozorne tieto podmienky, pretože sa jedná o záväznú právnu zmluvu. 
Odporúčame Vám stiahnuť a uložiť si kópiu pre vaše záznamy. 

Kupujete si 2 mesačný MASTERCLASS program Hviezda MLM s Helenou Kohútovou.  
Súčasťou je prístup ku všetkým Modulom a bonusom. 
Facebook skupina je dostupná do odvolania. 

O termíne začiatku MASTERCLASS budete informovaný po pripísaní peňazí na účet 
dodávateľa. Platíte za túto MASTERCLASS v EUR v plnej výške alebo na dve splátky.  
(V prípade splátok sa cena navyšuje o 20%, prvá splátka musí byť na náš účet pripísaná 
najneskôr 14 dní pred začatím MASTERCLASS a druhá po21 dňoch od vystavenia prvej 
FA). Túto MASTERCLASS si kupujete vo svojej obchodnej kapacite a garantujete nákup 
ako jednotlivec. 

Tieto podmienky nákupu sú záväzné. Táto záväzná právna zmluva zahrňuje tak isto naše 
predchádzajúce diskusie, e-maily, online alebo hlasové správy cez sociálne média. 

Vrátenia peňazí: 
Tento tréningový program MASTERCLASS s Helenou Kohútovou je záväzný a nemá žiadne 
podmienky vrátenia peňazí. Čiastka je nevratná. 

Licencia k obsahu: 
Dostanete jednu licenciu (vstup/prístup) pre osobný náhľad a implementáciu materiálu v 
programe. Prosím berte na vedomie, že porušujete autorské práva a zmluvné právo, ak 
používate materiál pre akýkoľvek iný účel, vrátane vytvárania kópií, nahrávok, predaja, 
zdieľanie s ostatnými, ktorí nie sú členmi programu, školenia, a ich zverejnenie alebo 
zverejnenie na internet alebo zdieľanie vašich prihlasovacích údajov. Licenciu na tieto 
položky (vstupy/prístupy) možno zakúpiť už od 6.000€. Ak máte záujem odkúpiť práva na 
danú licenciu, môžete nás informovať a zašleme vám podklady k vyúčtovaniu.  

Potvrdenie: 
Uhradením faktúry potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste si prečítali tieto podmienky nákupu 
a súhlasíte s touto záväznou právnou zmluvou. 
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Zrieknutie sa zodpovednosti a obmedzenia záruky: 
Ste v najlepšej pozícii, aby ste porozumeli svojim jedinečným okolnostiam, a chápete a 
súhlasíte s tým, že všeobecný informačný program, ako je tento, nemôže byť úplne 
prispôsobený každej jednotlivej osobe. Tento program nenahrádza finančné a právne 
poradenstvo kvalifikovaného odborníka. Odporúčame vám, aby ste pri implementácii 
princípov tohto programu využili svojho najlepšieho úsudku a poradili sa s takými 
odborníkmi. Pokiaľ ide o výsledok použitia tejto MASTERCLASS, neposkytujú sa žiadne 
záruky. 

Zrieknutie sa zodpovednosti a rozhodné právo: 
Táto zmluva sa riadi slovenským právom, bez ohľadu na jeho kolízne zásady. Súhlasíte bez 
výhrad s jurisdikciou u slovenských súdov v prípade sporu týkajúceho sa tejto dohody alebo 
vášho použitia tohto programu. 

Tento tréningový program MASTERCLASS, vrátane informácií obsiahnutých v rámci tohto 
programu je poskytovaný "tak, ako je", so všetkými nedostatkami, bez akýchkoľvek záruk či 
vyjadrenia. Preberáte zodpovednosť a risk za využitie tohto programu. 

Helena Kohútová s.r.o. a jej marketéri, sponzori a obchodní partneri nie sú zodpovední alebo 
nepreberajú zodpovednosť za žiadnu priamu, nepriamu, či akúkoľvek inú škodu spôsobenú 
týmto programom, informáciami alebo obsahom. 

Máte akékoľvek otázky? 
Neváhajte nás kontaktovať na helena@helenakohutova.com 

Kontaktné údaje: 
Helena Kohútová s.r.o. 
Tomášikova 50/c 
83104 Bratislava 
IČO: 46879978 
DIČ: 2023636318 
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