
Daikin Service Academy CE - Obchodné podmienky 
 
1. Registrácia 

 
• Školenia je možné objednať prostredníctvom Daikin vzdelávacieho systému Daikin Learning 

Management System (LMS) na adrese http: //academy.daikin-ce.com. 
• Na školenia sa vzťahuje minimálny a maximálny počet účastníkov. Ak nie je uvedené inak, 

minimálny počet účastníkov je 5, maximálny počet účastníkov je 12. 
• Registrácia bude posudzovaná v poradí, v akom bola prijatá. 
• Každá registrácia je záväzná. 
• Registrácia na školenie bude potvrdená písomne (e-mailom). 
• Ak pre účely účasti na školení je potrebné vopred splniť určité podmienky (napr. splnenie 

určitých kvalifikačných predpokladov / pre účasť na školení sa vyžaduje, aby účastníci mali 
konkrétnu kvalifikáciu), tieto sú uvedené osobitne v popise školenia. Pri registrácii na 
školenie je účastník povinný potvrdiť, že má požadovanú kvalifikáciSK 

 
2. Školiace materiály 

 
• Pokiaľ nie je uvedené inak, pre väčšinu školení majú účastníci prístup k skriptám alebo 

učebným materiálom. 
• Akékoľvek ďalšie použitie, najmä uskladnenie, rozmnožovanie, duplikácia, distribúcia, 

preklad, spracovanie a akákoľvek forma komerčného použitia či poskytnutia iným osobám - a 
to aj po častiach alebo v revidovanej podobe - bez výslovného súhlasu spoločnosti Daikin je 
prísne zakázané. 

 
3. Obrazové, video a zvukové záznamy 
 

• Vyhotovovanie obrazových snímok, videí a zvukových záznamov z učebných materiálov, 
z prednášok alebo ľudí počas podujatí a skúšok je striktne zakázané. 

 
4. Zdravie a bezpečnosť počas školenia 

 
• Každý účastník musí dodržiavať všetky zdravotné a bezpečnostné pravidlá a predpisy a všetky 

ostatné primerané bezpečnostné požiadavky, ktoré platia v priestoroch, v ktorých školenia 
prebiehajú. 

• Každý účastník je bezpodmienečne povinný dodržiavať pokyny školiteľa týkajúce sa všetkých 
zdravotných a bezpečnostných pravidiel a predpisov. 

• Školiace stredisko Daikin Service Academy si vyhradzuje právo vylúčiť zo školenia účastníka, 
ktorého správanie školiteľ považuje za nevhodné a školiacemu stredisku Daikin Service 
Academy nevznikne žiadna povinnosť takémuto vylúčenému účastníkovi vrátiť žiadne 
poplatky ani žiadne iné vynaložené výdavky. 

 
5. Školiace priestory 

 
• Všetky školenia sa konajú v školiacich strediskách Akadémie Daikin Service Academy, pokiaľ 

nie je v popise školenia uvedené inak. 
• Školiace stredisko Daikin Service Academy nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie 

cenností, ktoré si účastníci školenia priniesli na miesto školenia. 
• Ak sa na žiadosť zákazníka koná školenie na inom mieste, zákazník je povinný zabezpečiť 

potrebnú infraštruktúru a technické vybavenie. V opačnom prípade dodatočné náklady alebo 
náklady na výmenu, ktoré vznikli v tejto súvislosti so školiacemu stredisku Daikin Service 
Academy, uhradí strana, ktorá požiadala o zorganizovanie školenia. 



 
6. Ubytovanie 

 
• Ak účastník potrebuje počas prebiehajúceho školenia ubytovanie, môže mu spoločnosť 

Daikin odporučiť vhodný hotel. Za zabezpečenie a náklady svojho ubytovania však zodpovedá 
účastník. 

 
7. Potvrdenie účasti 

 
• Potvrdenie o účasti na školení bude vydané na konci školenia účastníkovi, ktorý sa zúčastnil 

aspoň 95% školenia, ak nie je uvedené inak. 
 
8. Skúšky a osvedčenia 

 
• Vo všeobecnosti budú ku skúške pripustené len osoby, ktoré splnili minimálne požiadavky 

pre účasť na školení. 
• Účastníkom nebudú odovzdané ohodnotené písomné testy, avšak budú sprístupnené po 

dohode so školiteľom. 
• Po absolvovaní záverečnej skúšky obdrží úspešný účastník osvedčenie. 
• Osvedčenie oprávňuje účastníka na poskytovanie Daikin služby uvedenej v osvedčení. 
• Osvedčenie sa vydáva s platnosťou 2 roky po úspešnom absolvovaní skúšky. Po uplynutí 

tohto 2-ročného obdobia musí účastník opätovne podstúpiť preskúšanie, aby mohol naďalej 
poskytovať službu spoločnosti Daikin, uvedenú v osvedčení. 

• V prípade neúspešného absolvovania skúšky účastník žiadne osvedčenie neobdrží. Účastník 
však bude mať možnosť skúšku opakovať neskôr. 

 
9. Cena školenia 

 
• Ak nie je uvedené inak v popise školenia alebo cenníku školenia, školenie pre jedného 

účastníka v školiacom stredisku Daikin je bezplatné.  
• Súčasťou školenia sú: školiace materiály, potvrdenie o účasti, obed, káva a minerálna vodu 

počas školenia, skúšky a osvedčenie. 
• Akékoľvek dodatočné náklady (napr. cestovné náklady, ubytovanie, atď.), okrem vyššie 

uvedených znáša účastník školenia. 
 
10. Odhlásenia sa zo školenia 

 

• Účastníci sa môžu kedykoľvek zo školenia odhlásiť, avšak výlučne prostredníctvom Daikin 
vzdelávacieho systému Daikin Learning Management System.  
 

11. Zrušenie alebo zmena dátumov školení školiacim strediskom Daikin Service Academy 
 

• Príležitostne môže vyvstať potreba zrušiť alebo zmeniť dátum školenia, napr. ak sa na 
školenie neprihlási minimálny počet účastníkov alebo ak nie je k dispozícii školiteľ z dôvodu 
nepredvídaných okolností. 

• Školiace stredisko Daikin Service Academy nenesie zodpovednosť za žiadne náklady a 
výdavky, ktoré vzniknú účastníkom, ako sú napr. storno poplatky za ubytovanie. 

 
 
12. Organizátor školení 
 



• Organizátorom školení v školiacom stredisku Daikin Service Academy v rámci Slovenskej 
republiky je obchodná spoločnosť DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA 
s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, IČO: 31 400 264, zapísanú v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 9396/B (v texte týchto obchodných podmienok 
označená ako „DACE SK“). 

 


