
VŠEOBECNÉ PODMIENKY WEB REBEL 

1. DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH POJMOV 

1.1 Predávajúcim je občianske združenie Learn2Code o.z., Kukučínova 5, 010 01 Žilina, ktoré je 
zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, IČO: 42346703, DIČ: 
2023850763, tel. +421948 828 228, e-mail: info@learn2code.sk (ďalej len predávajúci). 

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje 
predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. 

1.3 Používaním webstránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva 
kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. 

1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok. 
 
2. POPIS PRODUKTU 

Produktom sa rozumie: 

1.1 Balík Webrebel Ukážka je skúšobný balík online kurzu Webrebel I, ktorý obsahuje 5 kapitol z kurzu 
na skúšku bezplatne. Súčasťou balíka je aj prístup do vzdelávacej aplikácie. 

1.2 Balík Web Rebel Rebel je kompletný balík online kurzu Webrebel I, ktorý obsahuje všetky moduly, 
a to HTML/CSS, Responsive Design a JavaScript/jQuery. Súčasťou balíka je aj prístup do vzdelávacej 
aplikácie. 

1.3 Web Rebel PHP je balík online kurzu Webrebel II, ktorý obsahuje modul PHP/MySQL. Súčasťou 
balíka je aj prístup do vzdelávacej aplikácie. 

1.4 Web Rebel Laravel je balík online kurzu Webrebel II, ktorý obsahuje modul Laravel/OOP. 
Súčasťou balíka je aj prístup do vzdelávacej aplikácie. 

 

2. OBJEDNÁVANIE 

Zákazník si objednáva online kurzy priamo na webovej stránke www.webrebel.sk. Odoslaním 
objednávky je objednávka platná a zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami. 

 

3. CENY ONLINE KURZU 

Ceny online kurzov sú na webe www.webrebel.sk vždy aktuálne a platné. Prevádzkovateľ si 
vyhradzuje právo na ich zmenu bez predchádzajúceho upozornenia. 

 

4. SPÔSOB PLATBY A FAKTURÁCIA 

4.1 Zákazník si kupuje online kurz jedným z nasledujúcich spôsobov: 

I. Prostredníctvom služby TrustPay, ktorú pre prevádzkovateľa zabezpečuje spoločnosť Trust 
Pay, a.s. Tento spôsob úhrady je určený na internet banking pre klientov všetkých retailových 
bánk na Slovensku. 

II. Prostredníctvom služby TrustCard, ktorú pre prevádzkovateľa zabezpečuje spoločnosť Trust 
Pay, a.s. Tento spôsob úhrady je určený pre klientov vlastniacich platobné karty Visa 
a MasterCard všetkých retailových bánk na Slovensku. 



4.2 Po zrealizovaní platby sa zákazníkovi e-mailom odošle faktúra obsahujúca všetky povinné 
náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s príslušnými normami platnými a účinnými na 
území Slovenskej republiky. 

 

5. REKLAMÁCIE 

5.1. Prevádzkovateľ prijíma reklamácie len v písomnej forme e-mailom na adresu info@learn2code.sk 
alebo doporučeným listom na adresu prevádzkovateľa. 

5.2. Reklamácia musí obsahovať čo najpodrobnejší opis konkrétneho prípadu, ktorý zákazník 
reklamuje. Prevádzkovateľ sa bude snažiť k reklamáciám vyjadriť čo najskôr, najneskôr však do 28 
kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie. 

5.3. Kupujúci má právo do 14 dní od kúpy online kurzu odstúpiť od kúpy s nárokom na vrátenie 
peňazí.  

 

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Účastník registráciou na školenie prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov 
súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na 
školení. Zároveň účastník súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely. 

 

7. AUTORSKÉ PRÁVA 

7.1 Zákazník je oprávnený prezerať si a preberať materiály z portálu www.webrebel.sk a 
www.learn2code.sk iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky 
vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách 
materiálov. Zákazník nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, 
rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používanie 
materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.webrebel.sk a www.learn2code.sk, je na iných 
webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli 
www.webrebel.sk a www.learn2code.sk sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie 
materiálov zo stránky www.webrebel.sk a www.learn2code.sk predstavuje porušenie autorského 
práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky. 

7.2 Zákazník nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto 
stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie. 

7.3 Zákazník nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe. 

7.4 Zákazník nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov. 

7.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet zákazníka pri porušení niektorého z bodov 
7.1, 7.2, 7.3 a 7.4 tohto odstavca. 

 

8. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 30.11.2014 a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo 
zmeniť ich bez predchádzajúceho upozornenia. 


