
Prohlášení Klienta

 Jako klient společnosti ALL 4 LIFE, s.r.o. tímto prohlašuji, že jsem byl v dostatečném rozsahu 
informován o službách, terapeutických postupech, výživových doplňcích a dalším zboží a 
službách nabízených společností ALL 4 LIFE, s.r.o., zejména pak o možnosti využít frekvenční 
terapii plazmovým generátorem RPZ 14, metaterapii přístrojem Oberon Titanium Quantum, či 
možnosti užití bylinných a výživových přípravků, včetně veškerých informací o výhodách, 
nevýhodách, přínosech i rizicích spojených s využitím takových postupů, přípravků, zboží a 
služeb, byly mi srozumitelně a dostatečně zodpovězeny veškeré mé dotazy v této oblasti a taktéž
mi byla sdělena informace o ceně předmětných postupů, přípravků, zboží a služeb dle aktuálního
ceníku, s nímž tímto vyslovuji svůj souhlas a zavazuji se ceny v uvedené výši řádně a včas 
zaplatit.

 Jako  klient  společnosti  ALL 4  LIFE,  s.r.o.  tímto  prohlašuji  a  činím  nesporným,  že  veškeré
terapeutické postupy, výživové doplňky, zboží či služby, které jsou v rámci služeb této společnosti
nabízeny, využívám po předchozím zvážení veškerých možných rizik, případných možných škod
či komplikací, a to na základě svého vlastního rozhodnutí učiněného ze své svobodné vůle.

 Taktéž  jsem srozuměn(-a)  se  skutečností,  že  podstoupení  či  užití  terapeutických  postupů  či
výživových  doplňků  nabízených  společností  ALL 4  LIFE,  s.r.o.  nemusí  vést  k očekávanému
zlepšení zdravotního stavu a beru též na vědomí, že s ohledem na skutečnost, že se jedná o
alternativní  terapeutické  postupy  či  výživové  doplňky,  nebývá  u  těchto  postupů  a  přípravků
klinicky prokazována účinnost. Taktéž si jsem vědom(-a), že může dojít jak ke zlepšení, tak ke
zhoršení  mého  zdravotního  stavu  a  potvrzuji  že  jsem  si  vědom(-a),  že  ke  zhoršení  mého
zdravotního stavu může dojít zejména v případě, nesdělím-li před podstoupením konkrétní služby
společnosti  ALL 4 LIFE, s.r.o. veškeré podrobnosti  o svém zdravotním stavu, které by mohly
zapříčinit  kontraindikaci  daného postupu.  Současně se  zavazuji  veškeré podrobnosti  o  svém
zdravotním stavu řádně a včas písemně sdělit.  

 Potvrzuji tímto, že jsem nebyl(-a) ze strany společnosti ALL 4 LIFE, s.r.o. nikterak nabádán(-a)
k tomu,  abych  nadále  nepodstupoval(-a)  léčbu,  lékařské  zákroky  či  jiné  postupy  prováděné
zdravotnickými zařízeními.  

 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o
změně  některých  zákonů,  dále  jen  „zákon“)  souhlasím  se  zpracováváním  osobních  údajů
správcem ALL 4 LIFE s.r.o., se sídlem Kalusova 827/10, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.

V Ostravě dne……………………

Podpis klienta: …………………………………Hůlkovým: ……..……………………………………
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