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Akce – Sleva červenec 2018 -  

 pro Nového klienta 
 

Co získáte? 

Při objednání služeb získáte slevu 10 % za služby, které si objednáte v měsíci 

červenci 2018, a které budou mít předmět plnění nejpozději v měsíci srpnu 2018. 

Pokud by předmět plnění uvedených služeb měl opakující plnění i v následujícím 

měsíci, vznikne rovněž nárok na slevu. Nárok na slevu zanikne kalendářním 

měsícem, kdy uvedené služby již nebyly poskytnuty.  

 
Příklad č. 1 
Bude vyhlášena akce s předmětem plnění Vedení účetnictví – právnická osoba 
(s.r.o.) – neplátce DPH. 
Poskytneme Vám služby v hodnotě 4 000 Kč.  
 
Bude Vám účtováno pouze 3 600 Kč – ušetříte 400 Kč. 

 
 
Příklad č. 2 
 
Bude vyhlášena akce s předmětem plnění Vedení účetnictví – právnická osoba 
(s.r.o.) – neplátce DPH. 
Poskytneme Vám služby, u nichž bude stanovena měsíční odměna 2 000 Kč, 
přičemž Vám služby budou poskytovány nepřetržitě 12 kalendářních měsíců. 
 
Bude Vám účtováno pouze 21 600 Kč – ušetříte 2 400 Kč. 
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Podmínky akce - Sleva červenec 2018 - pro Nového klienta 
Účastníci akce:  
1/ Obchodní společnost JANDA Consulting s.r.o, Náchodská 2681, 390 03 Tábor, 

IČO 06263861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 26493 (dále jen „společnost JANDA Consulting s.r.o.“);  

2/ Nový klient, kterému společnost JANDA Consulting s.r.o. neposkytla v kalendářním roce 
a ani v minulém kalendářním roce žádné úplatné služby (dále jen „Nový klient“).  

 
Podmínky akce:  
1. Společnost JANDA Consulting s.r.o. přizná Novému klientovi nárok na slevu ve výši 10 % 

z ceny služeb zveřejněných v ceníku služeb na webových stránkách 
www.jandaconsulting.org (bez daně z přidané hodnoty nebo jiné podobné daně), které 
společnost JANDA Consulting s.r.o. Novému klientovi poskytne v případě splnění všech 
podmínek této akce. 

2. Nový klient sdělí společnosti JANDA Consulting s.r.o. při objednávce služeb slevový 
identifikační kód uvedený na poukázce na slevu, a to prostřednictvím e-mailu, webových 
stránek, SMS zprávy nebo jiným průkazným způsobem; uvedená poukázka bude přitom 
vymezovat na jaké konkrétní služby se sleva týká.  

3. Nový klient doručí společnosti JANDA Consulting s.r.o. objednávku nejpozději do konce 
kalendářního měsíce, kterého se sleva bude týkat. 

4. Předmětem plnění budou služby, které budou mít termín poskytnutí nejpozději 
v následujícím kalendářním měsíci, na který se bude sleva týkat. 

5. Společnost JANDA Consulting s.r.o. poskytne Novému klientovi jím objednané služby. 
V případě, že by společnost JANDA Consulting s.r.o. uvedené služby poskytla bez viny 
Nového klienta později než v následujícím kalendářním měsíci, sleva Novému klientovi 
zůstane zachována. Společnost JANDA Consulting s.r.o. si vyhrazuje právo s Novým 
klientem smlouvu na poskytnutí služeb neuzavřít. 

6. Společnost JANDA Consulting s.r.o. poskytne Novému klientovi po poskytnutí služeb 
slevu 10 % z ceny poskytnutých služeb bez daně z přidané hodnoty.  

7. Slevu získanou v rámci této akce nelze kombinovat s jinými odměnami, slevami či bonusy 
poskytnuté společností JANDA Consulting s.r.o. 

8. V případě doručení vícero slevových identifikačních kódů od toho samého Nového klienta, 
je akceptován pouze ten, který byl doručen společnosti JANDA Consulting s.r.o. jako 
první kompletně vyplněný, pokud platnost dřívějšího slevového identifikačního kódu již 
Novému klientovi neuplynula.  

9. Nárok na slevu 10 % dle této akce platí i v případě, že Novému klientovi budou poskytnuty 
služby opakovaně nebo vícekrát. 

10. Nárok na slevu však zaniká, pokud společnost JANDA Consulting s.r.o. neposkytne 
alespoň jedenkrát za kalendářní měsíc Novému klientovi žádnou službu, na kterou se 
sleva vztahuje. Nový klient však neztrácí nárok na slevy, které mu byly v předešlém 
období přiznány za jemu poskytnuté služby. 
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v hodnotě 10 % 
z ceny služeb zveřejněných v ceníku na webových stránkách 

www.jandaconsulting.org bez DPH 

poskytnutých společností JANDA Consulting s.r.o. novému klientovi  
při splnění podmínek akce - Sleva červenec 2018 - pro Nového klienta 

 
Pro měsíc červenec 2018 platí sleva pro služby  

strany 12 Ceníku vyhlášeného dne 7. 12. 2017 

v kategorii Ceník balíčků pro osoby, 
které chtějí založit právnickou 
osobu (s.r.o.) – Balíček 1P-Komplet 

 
Slevový identifikační kód 20180731-06263861-NK 
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