ČTĚTE, PROSÍM, POZORNĚ TENTO DOKUMENT. OBSAHUJE VAŠE PRÁVA A
POVINNOSTI, STEJNĚ JAKO OMEZENÍ A VÝJIMKY VZTAHUJÍCÍ SE
K VÝLETŮM NA SEGWAY.
ZÁKLADNÍ POJMY:
Provozovatel:
poskytuje výlety na segway: segway tour, segway movie walk, segway Karlštejn&Amerika či
další aktivity spojené s vozítkem SEGWAY
(dále jen „produkt“).
Klient:
Osoba, která uzavře s provozovatelem smlouvu o poskytnutí produktu tím, že tento řádně
objedná a včas zaplatí (dále též jako „účastník“)
Výlet:
Dohodnutý produkt mezi provozovatelem a klientem
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
Začátek výletu je v kanceláři SEGWAY TOURS, Mostecká 4, Praha 1 – Malá Strana
Přijďte, prosím, cca. 10 minut před začátkem výletu. V případě pozdního příchodu klient
nemá právo na jakékoliv finanční vyrovnání.
Výlety se konají za jakéhokoli počasí. V případě deště jsou klientovi k dispozici pláštěnky.
Každý klient je povinen podepsat formulář odpovědnosti před začátkem výletu.
Pro vaší bezpečnost je váha klienta limitována 30kg – 120 kg.
Jaroslav Endrst Musicproduction, provozovatel SEGWAY TOURS (dále jen provozovatel), si
vyhrazuje právo odepřít účast na SEGWAY výletu osobám s viditelně slabým zdravím,
osobám pod vlivem alkoholu a jiných drog či osobám jinak nezpůsobilým řízení SEGWAY.
V tomto případě klient nemá právo na jakékoliv finanční vyrovnání
ŘÍZENÍ SEGWAY TĚHOTNÝMI ŽENAMI A DĚTMI
Děti jakéhokoli věku jsou schopné řídit SEGWAY za těchto podmínek:
•
•

•

děti do 8mi let věku jedou na jednom SEGWAY společně s dospělou osobou.
Děti ve věku od 8 – do 18 let mohou řídit SEGWAY pouze v doprovodu dospělé
osoby, která za něj nese právní odpovědnost, nebo musí mít formulář odpovědnosti,
podepsaný dospělou osobou, která za dítě nese právní odpovědnost.
Dětem ve věku 0 – 2 let není doporučena jízda na SEGWAY.

Vzhledem k nebezpečí úrazu těhotné ženy a možnosti poškození plodu, těhotným ženám není
dovoleno řízení SEGWAY.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou shromážděné za účelem rezervačního procesu a nebudou zveřejňovány
třetím osobám, vyjma případů, kdy účastník poruší svoje povinnosti z těchto smluvních
podmínek nebo právních předpisů vyplývající.
PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY
Pokud není uvedeno provozovatelem jinak, platba musí být uskutečněna při objednání výletu.
Pro uskutečnění rezervace je nutné provést platbu celkové částky ceny výletu kreditní či

debetní kartou podporovanou rezervačním systémem. Jiné způsoby platby mohou být
uskutečněny pouze s písemným souhlasem provozovatele.
Provozovatel akceptuje následující kreditní či debetní karty: Mastercard, Maestro a Visa.
Veškeré poplatky spojené s online platbou jdou na vrub provozovatele.
Jestliže klient neobdrží žádné písemné potvrzení o provedené platbě, může o dané potvrzení
zažádat písemně na prague@segwayfun.eu.
Po začátku výletu nejsou možné žádné finanční náhrady v případě neúčasti na výletu či
nevyčerpání celé doby výletu z jakýchkoli důvodů.
Provozovatel poskytne bezplatnou změnu data, uskutečněnou dříve, než 72 hodin před
původním zahájením výletu. Změna data uskutečnění výletu v rozmezí 0-72 hodin před
původním zahájením výletu může vyžadovat poplatky spojené se změnou data. Žádost o
změnu data se provádí písemnou formou na email: prague@segwayfun.eu.
Provozovatel poskytne 100% náhradu za zrušený výlet, v případě, že byl zrušen dříve, než 72
hodin před začátkem výletu. Provozovatel neposkytne žádnou náhradu za zrušený výlet
v případě, že byl zrušený v rozmezí 0-72 hodin před začátkem výletu.
Žádost o zrušení výletu se provádí písemnou formou na email prague@segwayfun.eu.
V ceníku výletů na webových stránkách provozovatele www.segwayfun.eu jsou ceny
uvedeny na osobu, pokud není uvedeno jinak. Ceny jsou uváděny v CZK, jiná měna nebude
akceptována.
_______________________________________________________________________
1. Klient se zavazuje, že nekupuje produkt za účelem dalšího prodeje. Prodej produktu
provozovatele třetí osobě je zakázáno, pokud není stanoveno jinak v písemné dohodě
mezi klientem a provozovatelem. Za účelem prodeje produktu třetí osobě je třeba
podepsat jinou smlouvu mezi provozovatelem a klientem.
2. Obě strany touto dohodou souhlasí, že jakékoliv vymáhání škody, rozepře či neshoda
mezi klientem a provozovatelem vycházející či vztahující se k výše uvedeným
podmínkám , jejím výkladům či jejímu porušení, její platnosti či ukončení platnosti, či
vztahujícím se k jiným skutečnostem, které mohou nastat, budou řešeny podle zákonů
České Republiky.
3. Veškeré platné produkty provozovatele jsou zobrazeny na webových stránkách
provozovatele www.segwayfun.eu. Provozovatel není odpovědný za informace o
produktech provozovatele na jiných stránkách, než na vlastních stránkách
provozovatele www.segwayfun.eu. či za jiné informace, které přímo nepublikuje.

