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Provád cí p edpis pro konzultace

1. S klientem je domluveno konkrétní datum a hodina první sch zky
2. Klientova p íprava zahrnuje p tení uvedených lánk a vypracování Vstupní zprávy. Viz
sekce Konzultace a materiály. (Vstupní zpráva m že být po dohod sestavena i pozd ji s
pomocí kou e). Pokud jde pouze o jednorázovou konzultaci, sta í pouze, aby klient popsal
sv j problém a cíle setkání.
3. Po první konzultaci klient zhodnotí setkání s kou em, popíše Automatický rozhovor (bude
blíže vysv tleno na první sch zce). Klient i kou znovu posoudí své rozhodnutí ke vzájemné
spolupráci.
4.
i kladném oboustranném souhlasu bude klientovi nabídnuta rezervace 25 termín s
týdenním odstupem v jím stanoveném ase. Rezervace nezakládá pro klienta závazek
termíny využít a mohou být po vzájemné dohod kdykoliv zrušeny, pop ípad domluveny
další navíc, ale je dobré je mít rezervované pro zajišt ní pravidelnosti setkávání. (B žný
po et konzultací iní 10 až 25 setkání, rezervací se pro jistotu klienta poskytuje na 25
termín ).
5. Další setkání trvají vždy dv hodiny (120 minut) a jsou v týdenních intervalech, pro zajišt ní
maximální efektivity práce.
6. V p ípad neodkladných a nep edvídaných záležitostí m že být termín zrušen i ze strany
kou e.
7.
hem trvání konzultací je garantována cena, smluvená p i první konzultaci, s výjimkou
bodu 10.
8. Klient den p ed každou sch zkou p edkládá Týdenní zprávu. Viz sekce Konzultace a
materiály.
9. Klient má právo nezaplatit práv absolvovanou konzultaci, pokud s ní nebude spokojen. Své
rozhodnutí využít tohoto práva musí sd lit ihned po skon ení setkání.
10. Klient má právo na p erušení konzultací na libovoln dlouhou dobu s tím, že po obnovení
práce bude pokra ovat za aktuální cenu.
11. Snížení doby trvání jednoho setkání (ze dvou hodin na jednu) i setkávání v jiných než
týdenních intervalech není možné. (Výjimku je možné dohodnout individuáln s klienty,
kte í asto cestují).
12. Platí pravidlo 3krát a dost - klient má nárok 2krát nesplnit zadaný úkol bez omluvy. Po
etím nespln ní budou konzultace ukon eny bez nároku na vrácení pen z.
13. První t i konzultace se platí vždy hotov , nebo p ed sch zkou p evodem.
14. Další konzultace je možno platit hotov , nebo p edplacením (nabitím) ú tu klienta
bankovním p evodem. ástka musí být na ú tu spole nosti ješt p ed sch zkou a její
minimální výše je trojnásobek ceny za jedno sezení. Faktura je zasílána e-mailem v
elektronické podob v souladu se Zákonem 235/2004 Sb. Nevy erpaná ást kreditu je vratná
do 7 dn po skon ení práce.
15. Pokud klient vy erpá sv j kredit a do doby konzultace jej nestihne doplnit, musí platit
hotov .

16. Sou ástí konzulta ního poplatku je:
- Analýza a studium vstupní zprávy
- Studium týdenní zprávy
- 2 hodinová konzultace (120 minut)
- Zpracování emo ních vzorc
- Kontrola emo ních vzorc (správných oto ek) a doporu ení nových
17. Krátké telefonické konzultace se neposkytují
18. V p ípad neomluvené neú asti klienta je cena za konzultaci ú tována v plné výši.
19. Místem konzultací je vždy sídlo spole nosti MindSoft s.r.o.
20. Vaše materiály budou považovány za p ísn d rné. Podepsáním tohoto dokumentu
souhlasíte s tím, aby Vámi poskytnuté osobní údaje byly zpracovány a použity v souladu se
zák.101/2000 Sb. pro ú ely a v rozsahu pot ebném pro práci s klientem a to na dobu
neur itou.
21. Veškeré poradenství je klientovi poskytováno se zám rem mu maximáln pomoci v jeho
situaci a spole nost Mindsoft s.r.o. ani kou ové nenesou jakoukoliv odpov dnost za to, jak si
klient p ijaté rady pro sebe použije a jaký vliv budou mít na jeho život. Firma Mindsoft si
vyhrazuje právo uzamknout pracovní materiály v Google Dokumentech v p ípad , kdy by
mohlo dojít k jejich zneužití a to na nezbytn dlouhou dobu. (Nap íklad p i zrušení licence
kou e).
22. Souhlas s výše uvedenými podmínkami potvrdí klient (osobn i elektronicky e-mailem) na
kaz svého souhlasu s nimi nejdéle do zapo etí t etí sch zky.

Poslední aktualizace 23.8.2010

S podmínkami souhlasím (a p ipojuji sv j podpis)

……………………………………………….

V Praze dne:…………………………………………

