JAK TO V ÚLU HUČÍ
I. FINANCE
Studio vyžaduje potvrzení termínů/objednávky mailem, podpis těchto podmínek a kauci 1 000,- Kč.
Teprve v okamžiku složení kauce jsou termíny závazně blokovány. Kauci vracíme po doplacení a
vyzvednutí dat klientem.
Do jednoho měsíce před termínem lze nahrávání zrušit či přesunout. Čím později jsou změny
oznámeny, tím vyšší penále si studio účtuje, a to až do výše kauce.
V první den nahrávání musí být uhrazena polovina předpokládané cílové částky.
Klient může platit po každé frekvenci či si předplácet – potom má nahrávku kdykoliv k dispozici v plné
kvalitě. Kdo účet vyrovnaný nemá, dostává pro domácí poslech MP3 soubory, v některých případech
také přerušované krátkými poklesy zvuku.
Doba splatnosti je 14 dní, při nedodržení termínu je účtováno za každý den prodlení penále 0,3 % z
dlužné částky. Až do úplného zaplacení je nahrávka majetkem studia. V naléhavých případech vám
master vydáme ještě před zaplacením, ale proti podpisu dokumentu o Uznání dlužné částky.
Pokud máte k vystavené faktuře jakékoliv výhrady, sdělte nám je ještě v době splatnosti. Na pozdější
reklamace pak již nemůžeme brát zřetel.
II. SLUŽBY
V ceně jsou služby jedné Včelky a veškeré vybavení. Pokud počítáte s některým naším konkrétním
nástrojem, je nutné na to předem upozornit.
Čas je měřen od začátku frekvence. Dále pak s minutovou přesností. Je také možné skončit dříve než
bylo plánováno.
Včelka je povinna dodržovat každou hodinu zhruba 5minutovou (placenou) pauzu (sluchový klid...).
Nedáváme slevy za chyby. Omyly a technické obtíže jsou součástí naší práce a nelze se jim vyhnout.
Frekvenci přerušujeme, jestliže je závada taková, že nelze pracovat. Čas také odečítáme, když všichni
odejdeme na oběd, naopak pokud obědváme ve studiu, čas se počítá.
Pronájem studia končí ve chvíli, kdy je uklizeno a předáno ve stejném stavu, v jakém bylo přebíráno.

III. ZODPOVĚDNOST
Klient je povinen uhradit škody na vybavení, které jednoznačně způsobil.
Nahrávku několikanásobně zálohujeme, přesto nemůžeme nést zodpovědnost za případnou ztrátu dat.
Studio je oprávněno ponechat si vratnou kauci v případě jednostranného nedodržení podmínek ze
strany klienta.
Neodpovídáme za kopie pořízené z masteru. Klient si master musí poslechem ověřit.
Studio může nahrávku používat na svých počítačích a přehrávačích a na svém webu uveřejnit
minutové ukázky. Studio i klient mají právo použít k propagaci fotografie i video pořízené ve studiu.

