Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky slouží pro prodej služeb na našich webových
stránkách www.goprahou.cz

Kontakt
Jan Sudek
Libuň 212
507 15 Libuň
Kontaktovat mě můžete:
Emailem: info@goprahou.cz
Telefonicky: +420 734 105 242
Nebo po domluvě osobně
fyzická osoba podnikající, zapsaná v živnostenském rejstříku, IČ 06180914 a
trvalým bydlištěm Libuň 212, 507 15 Libuň.

Jak probíhá obchod
Obchod probíhá v českém jazyce prostřednictvím internetových stránek na
adrese goprahou.cz.

Platnost obchodních
podmínek
Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny, kteří učinili nákup
prostřednictvím internetových stránek goprahou.cz. V případě jakékoliv změny
ve znění obchodních podmínek jsou pro váš nákup platné obchodní podmínky,
které byly platné v den vašeho nákupu.

Objednávka
Veškeré ceny na internetových stránkách www.goprahou.cz jsou včetně DPH.
Na těchto stránkách lze také nalézt veškeré aktuální informace o nabízených
službách či cenách.
Veškerá prezentace služby umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije.
Spotřebitel je při objednávce povinen vyplnit pravdivě a správně všechny
údaje v objednávkovém formuláři, který se nachází na zmíněných stránkách.
Objednávku lze provádět bez předchozí registrace.
Kliknutím na tlačítko „zaplatit“ spotřebitel stvrzuje návrh na kupní smlouvu. Po
obdržení objednávky bude spotřebiteli zaslána potvrzovací zpráva, kterou
obdrží na email uvedený v objednávce.
V tuto chvíli je uzavřena kupní smlouva na platnou a závaznou objednávku.
Provozovatel nehradí spotřebiteli náklady spojené s nakupováním na dálku.
Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek archivujeme v elektronické
podobě a není volně přístupná.
Souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere hráč na vědomí, že při
využívání služeb poskytovatele mohou nastat potenciálně nebezpečné situace
a že hraní jednotlivých her může být spojeno s pohybem hráče na
potencionálně nebezpečných a těžko dostupných místech. Dále hráč bere na
vědomí, že při využívání služeb poskytovatele může dojít ke vzniku škody na
zdraví nebo na majetku, a to buď jeho, nebo třetích stran.
Vzhledem ke skutečnosti, že při využívání služeb poskytovatele může dojít ke
vzniku nepředvídatelných rizik, je hráč povinen vždy náležitě posoudit, zda
existují objektivní i subjektivní podmínky, aby mohl služby poskytovatele
využívat, například počasí, fyzické zdatnosti a terénu. Hráč je povinen při
využívání služeb dbát zvýšené opatrnosti tak, aby neohrozil sebe nebo ostatní
a aby při využívání služeb nezpůsobil škodu na zdraví nebo na majetku.
Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku a újmy na
zdraví, které v souvislosti s využíváním jeho služeb hráčem nebo objednatelem
vzniknou, a uživatel souhlasí s tím, že za tyto škody a nemajetkové újmy nese
veškerou hmotnou, právní a finanční odpovědnost.

Platební podmínky
Cenu objednávky a případné náklady spojené s dodáním jednorázové služby
(např. poštovné a balné) můžete uhradit následujícími způsoby:
platební kartou
přímou platbou pomocí elektronického rozhraní podporované banky
Platba je uznána v okamžiku schválení online platebním terminálem GoPay. Po
obdržení platby Vám budou zaslány informace o zvolené zakoupené službě na
uvedený email a bude Vám vystaven daňový doklad.
Případné slevy nelze vzájemně kombinovat.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny
služby a předá jej v okamžiku poskytnutí služby uvedené v objednávkovém
formuláři.

Odstoupení od smlouvy
Objednatel má právo zrušit objednávku bez udání důvodu do 14 dnů od
nákupu služby.
Objednatel má právo objednávku zrušit bez udání důvodu, pokud se však
nejedná o službu upravenou na míru. Žádost a zrušení objednávky zašlete
emailem na adresu info@goprahou.cz nebo doručte na naši provozovnu. Při
zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního
symbolu objednávky.
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete zde

Storno podmínky
Od nákupu služby nelze odstoupit. Dáte-li nám však vědět více než 48 hodin
(tedy 2 dny) před objednaným termínem začátku služby, můžeme termín
začátku služby přesunout na později.
Další práva a povinnosti
Prodávající je oprávněn k prodeji služby na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský
úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu
osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů
Objednatel při nákupu služby poskytuje poskytovateli osobní údaje, např.
jméno a příjmení, e-mailové adresy apod. Objednatel tímto uděluje
poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů. Bližší podmínky a
zásady zpracování osobních údajů upravuje dokument Zásady ochrany
osobních údajů.
Jsem-li fyzickou osobou, uděluji tímto živnostníkovi Janu Sudkovi, IČ 06180914,
se sídlem Libuň 212, 507 15 zapsaného v živnostenském rejstříku(dále jen jako
„Poskytovatel“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen jako „Zákon“), resp. s účinností od 25. 5. 2018 ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen jako „Nařízení“), a
to ohledně údajů zadávaných do formuláře na webové stránce nebo webové
aplikaci GoPrahou.cz, tj. jména, příjmení, adresy, e-mailové adresy a
telefonního čísla, a ohledně dalších údajů, které Správci dobrovolně poskytnu
v souvislosti s uzavíráním smlouvy (dále jen jako „Osobní údaje“).

Účel udělení souhlasu:
Zasílání nabídek služeb, novinek, obchodních sdělení prostřednictvím mailové
adresy
Zasílání zpráv ohledně objednaných služeb
Získání feedbacku na služby
Objednatel prohlašuje, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů
poskytl svobodně.
Objednatel bere na vědomí, že může kdykoliv uvedený souhlas zrušit, a to
zasláním emailu na info@goprahou.cz s žádostí o vymazání z databáze
kontaktů. Objednatel dále bere na vědomí, že daný souhlas se zpracováním
osobních údajů se nevztahuje na údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Cookies
Používání cookies se dá deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Dle českého
práva bychom také řešili vzájemné soudní spory.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož
smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
V Praze dne 14.1.2018

