
OBCHODNÉ PODMIENKY FUNFACE: 

ZÁLOHA SVADBA: 

Pri potvrdení rezervácie sa platí záloha 150e. 

STORNO SVADBA: 

Pokiaľ nie je záloha uhradená do 7 dní od doručenia podkladov na úhradu zálohy, rezervácia je 

nezáväzná a môže byť kedykoľvek zrušená. 

V prípade zrušenia rezervácie  zo strany klienta po úhrade zálohy je záloha nevratná. 

STORNO AKCIA / EVENT: 

Pri potvrdení rezervácie  emailovou komunikáciou súhlasíte s podmienkami o úhrade storno  

poplatku v prípade následného zrušenia akcie. 

V prípade zrušenia akcie viac ako mesiac pred akciou sa účtuje 70% storno poplatok  z ceny 

objednávky. 

V prípade zrušenia akcie menej ako mesiac pred dohodnutým termínom sa účtuje 90% storno 

poplatok  z ceny objednávky. 

V prípade zrušenia akcie menej ako týždeň pred dohodnutým termínom sa účtuje 100% storno 

poplatok  z ceny objednávky. 

TLAČ FOTOGRAFIÍ A GRAFIKA NA FOTOGRAFIE (BRANDING) 

FunFace ponúka na výber z viacerých typov  fotografií. V rámci ceny prenájmu je zaúčtovaný jeden 

typ fotografie , ktorý si na akcii môžu hostia neobmedzene vytlačiť. Neobmedzene znamená, že  

každá osoba na fotografii si môže v jednej sade fotenia (t.j.3 zábery za sebou ) vytlačiť jeden výtlačok. 

 V prípade 3fotky (trojfotky) si každá osoba na nej môže fotografiu vytlačiť 1x. 

V prípade 2fotky (dvojfotky) si každá osoba na fotografii vyberie z 3 záberov 2 ľubovoľné zábery, 

ktoré si môže nechať vytlačiť. 

V prípade 1fotky (1fotky) si každý hosť z troch záberov môže vybrať jeden, ktorý si môže nechať 

vytlačiť, ostatné si môže poslať na email.  

V cenovej ponuke nie sú v prípade 1fotky a 2fotky zahrnuté viaceré kombinácie tlače z jednej sady 

fotenia. 

Podklady na grafiku fotografií je klient povinný poslať najneskôr mesiac pred dohodnutým termínom 

akcie. V prípade rezervácie v kratšej dobe ako jeden mesiac pred začiatkom akcie, klient je povinný 

poslať podklady na prípravu grafiky najneskôr do 2dní od potvrdenia rezervácie. 

V prípade nedodržania uvedenej lehoty negarantujeme prípravu grafiky na fotografie a pokiaľ chce 

klient na fotografii branding, musí si zabezpečiť grafiku na branding  fotografií vo vlastnej réžii. 

Ak sa klient rozhodne zmeniť pozadie alebo čas fotenia po záväznom potvrdení, negarantujeme 

možnosť zmeny. 

 


