
Obchodní podmínky studia YOGA i-D 
 
I. Provozovatel studia YOGA i-D 
Provozovatele, studia YOGA i-D je společnost YogaVibes s.r.o. se sídlem 
Čichnova 355/6, 62400 Brno, IČO: 05758271. 
 
II. Podmínky rezervací 
1) Před první návštěvou je nutné provést registraci prostřednictvím 

rezervačního systému. Na uvedený e-mail Vám pošleme potvrzovací 
odkaz, pomocí kterého potvrdíte svou registraci. 

2) Na lekci je nutné se provést rezervaci skrze rezervační systém. Platbu 
za lekce je možné provést jednorázově online pomocí platební brány či 
využít permanentku / členství. Úhrada a potvrzení rezervace znamená, 
že máte zajištěno své místo v sálech či na akcích, které mají omezenou 
kapacitu.  

3) Platbu je možno provést jednorázově či z permanentky nebo jako 
součást členství. Platbu lze provést online v rezervačním systému či 
přímo ve studiu. Ve studiu lze platby provádět v hotovosti či platební 
kartou. 

4) Lekce se koná od obsazenosti 3 účastníky. V případě nenaplněnosti se 
lekce zruší a klient je informován emailem či jiným vhodným 
prostředkem. 

5) Pokud je na lekci místo poznámky „volno“ uvedeno „pouze náhradníci“, 
znamená to, že byla vyčerpána kapacita sálu a přihlášením na lekci se   
klient zařadí do fronty náhradníků. Pokud se místo na lekci uvolní, bude 
klient informován emailem či jiným vhodným prostředkem. V případě 
více náhradníků získá místo na lekci ten, který svou rezervaci potvrdí 
nejdříve. 

 
III. Ceník a permanentky / členství 
1) Aktuální ceny lekcí, kurzů, seminářů, workshopů a pobytů naleznete na 

našem webu v záložce Ceník.  
2) Zakoupené permanentky a členství je třeba využít v příslušném 

časovém období. Po skončení platnosti nevyužitá hodnota propadá a 
nelze požadovat finanční náhradu. 

3) Zakoupením měsíčního členství má klient možnost rezervovat na každý 
den jednu lekci, na kterou se vztahují podmínky členství. 

4) Zakoupením členství je možné provádět rezervace i na lekce, které jsou 
součástí kurzu, pokud nebyla vyčerpána jejich kapacita. 

 
IV. Storno podmínky 
1) V případě otevřených lekcí je možné rezervaci zrušit zpravidla 

nejpozději 12 hodin před jejich začátkem. Pokud rezervaci zrušíte 
později, bude Vám naúčtován storno poplatek ve výši 100 % ceny lekce. 

2) V případě ranních lekcí (se začátkem do 9:00) prosíme o rezervace do 
22:00 předchozího dne. Do této doby je také možné rezervaci bezplatně 
zrušit. Pokud rezervaci zrušíte později, bude Vám naúčtován storno 
poplatek ve výši 100 % ceny lekce. 



3) Na workshopy, semináře a jiné speciální akce konané ve studiu i mimo 
něj je možné se odhlásit nejpozději 7 dní před začátkem jejich konání. 
V případě pozdějšího odhlášením Vám bude naúčtován storno poplatek 
ve výši 100 % ceny daného semináře či workshopu. Máte rovněž 
možnost za sebe poslat náhradu. 

4) Studio se vyhrazuje právo v nutných případech zrušit jakoukoli lekci, 
seminář, workshop či jinou pořádanou akci před jejím začátkem či v 
jejím průběhu. V případě, že dojde ke zrušení lekce, semináře či 
workshopu ze strany studia, uhrazená cena se vrací v plné výši. 

5) Pokud studio vydá dárkový poukaz na zboží a/nebo služby, je držitel 
takového poukazu povinen jej vyčerpat ve stanoveném časovém 
termínu. V opačném případě dárkový poukaz propadá a není možné 
požadovat finanční kompenzaci. 

6) Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami. 
7) Ostatní otázky reklamací výslovně neupravené v těchto obchodních 

podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 

 
V. Storno podmínky pro uživatele benefitních programů Multisport 
1) Před využitím benefitních programů Multisport je klient povinen provést 

registraci v rezervačním systému. Pro potřeby využití benefitních 
programů Multisport je rezervace na jednotlivé lekce povinná. 

2) Klient je povinen před rezervací uhradit zálohu ve výši 400 Kč. Pro 
potřeby rezervací je nutné mít tuto částku neustále na svém 
uživatelském účtu. 

3) Benefitní programy Multisport lze využít pouze na otevřené lekce v délce 
60 minut. Nelze je využít na otevřené lekce v délce 75 nebo 90 minut, 
ani na kurzy (v jakékoli délce), semináře, workshopy či jiné akce 
pořádané studiem. 

4) Rezervaci je možné rezervaci zrušit nejpozději 12 hodin před začátkem 
lekce. V opačném případě, bude ze zálohy odečtena platná cena 
otevřené lekce v délce 60 minut. Pro další rezervace je nezbytné zálohu 
doplnit do výše 400 Kč, a to online platbou či ve studiu (hotově nebo 
platební kartou). 

5) Pokud po přihlášení v systému nevidíte možnost rezervace na konkrétní 
otevřenou lekci (60 minut) s využitím Multisport, znamená to, že počet 
míst určený pro tyto benefitní programy byl již vyčerpán. V takovém 
případě je možné provést rezervaci jako náhradník, případně zvolit jiný 
způsob úhrady. 

6) Pro potřeby rezervací stačí uhradit zálohu ve výši 400 Kč pouze jednou. 
Klient má možnost provést více rezervací (např. i na několik týdnů 
předem). Záloha je zaúčtuje 12 hodin před první zarezervovanou lekcí. 
Pokud se klient na lekci dostaví, záloha se vrací do původní výše. 
V opačném případě je třeba zálohu opět doplnit dle podmínek bodu 4 
výše. 

 
  



VI. Ochrana osobních údajů 
1) Osobní údaje klientů zpracovává společnost YogaVibes s.r.o. se sídlem 

Čichnova 355/6, 62400 Brno, IČO: 05758271 (dále jen „Správce“) podle 
platných obecně závazných právních předpisů. Za účelem evidence 
rezervací a případné komunikace ohledně změny rezervací jsou 
zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, 
telefon, e-mail. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány a 
uchovávány po dobu trvání účelu zpracování.  

2) Osobní údaje bude dále zpracovávat Správce prostřednictvím svých 
k tomu pověřených zaměstnanců. Správce nemá úmysl poskytovat 
osobní údaje třetím osobám, ani do třetích zemí. Klient má právo 
obdržet od Správce osobní údaje, které se ho týkají. Dále má právo 
přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich 
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést 
námitku proti zpracování. 

3) Klient souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů. Ochrana 
osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, se řídí ustanovením 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů a příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 

4) Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami 
nebo podnikem prodávajícího na e-mailovou adresu. 

5) Formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů je k dispozici ke 
stažení v rezervačním systému studia. 

6) Správce neshromažďuje ani nezpracovává žádné platební informace 
klienta. Online platby probíhají výhradně přes nezávislou a 
zabezpečenou platební bránu (Comgate). 

 
VII. Platební podmínky 
1) Platby za lekce, kurzy, semináře, workshopy, členství či zálohy pro 

uživatele benefitních programů Multisport lze provádět na recepci studia 
YOGA i-D v hotovosti nebo platební kartou. Kromě toho lze provádět 
platby za všechny služby studia YOGA i-D prostřednictvím platební 
brány Comgate. 

2) Platby za zboží ve studiu YOGA i-D přijímáme v hotovosti nebo platební 
kartou. 

3) Platby za zboží v online obchodě studia YOGA i-D přijímáme 
prostřednictvím platební brány Comgate. 

 
VIII. Reklamační podmínky 
Reklamační podmínky studia YOGA i-D se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 
 
  



IX. Kontaktní údaje 
Provozovatel: 
YogaVibes s.r.o. 
Čichnova 355/6, 62400 Brno 
IČO: 05758271 
DIČ: CZ05758271 
 
Kontaktní údaje: 
YOGA i-D 
Poštovská 68/3 
60200 Brno 
PhDr. Mgr. Zdeněk Havlíček 
Tel.: +420603209789 
Email: hello@yogaid.cz 
Web: www.yogaid.cz 
 


