Všeobecné obchodní podmínky ke hře Expedice – divadelní bojovka
Obchodní společnost:
Karel Kratochvíl
Karoliny Světlé 23
11000 Praha 1
IČ: 74234986, zapsáno v živnostenském rejstříku
1. Úvodní ustanovení
a) Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Krutý krtek – Karel Kratochvíl, se sídlem
Karoliny Světlé 23, Praha 1, 11000, identifikační číslo: 74234986, upravují v souladu
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese
www.krutykrtek.cz , a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
b) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
c) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
d) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce.
e) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. Nezávazná rezervace vstupenek
a) Vyplnění formuláře na webu http://krutykrtek.cz/expedice.html a rezervace účasti ve hře jsou
nezávazné.
b) Po vyplnění údajů bude kupující kontaktován na e-mail uvedený při rezervaci a vyzván k platbě.
c) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až platbou rezervace a akceptací těchto
smluvních podmínek.
d) Pokud nedojde k platbě do 48 hodin od rezervace, ta propadá.
3. Cena vstupenky a platební podmínky
a) Cena vstupenky je uvedena na webu http://krutykrtek.cz/expedice.html.
b) Cena vstupenky může být snížena zadáním slevového kupónu tamtéž.
c) Cenu vstupenky je možné uhradit pouze předem, a to platební kartou na základě faktury, která
bude kupujícímu zaslána na e-mail, který uvede při rezervaci.
d) Po úspěšné platbě bude vstupenka doručena na e-mail kupujícího spolu s dalšími instrukcemi ke
hře.
4. Storno a změna data hry
a) Stornovat účast ve hře je možné na e-mail produkce@krutykrtek.cz za následujících podmínek:
- storno více než týden před hrou: 0% poplatek (celá částka bude kupujícímu vrácena na účet)
- storno méně než týden před hrou a více než 24 hodin před hrou: 10% poplatek (kupujícímu bude
vráceno 90 % z ceny vstupenky)
- storno méně než 24 hodin před hrou: 100% poplatek (kupujícímu nebude vráceno nic, vstupenka
propadá)
b) Nemůže-li se hráč zúčastnit v předem objednaný a zaplacený termín, vyjde mu prodejce
maximálně vstříc ve snaze najít náhradní termín. Že se to podaří, ale není zaručeno.

5. Ochrana osobních údajů
a) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
b) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
elektronické pošty, případně telefonní číslo.
6. Závěrečná ustanovení
a) 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. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou
formu.
b) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě
a není přístupná.

V Praze 3. 4. 2018
Karel Kratochvíl
produkce@krutykrtek.cz
www.krutykrtek.cz
https://www.facebook.com/divadlokrutykrtek/
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