Podmínky poskytování služeb
Nemá me rá di dlouhé dokumenty. Nicmé ně je potř eba se dohodnout na
zá kladnı́ch podmı́nká ch poskytová nı́ naš ich služ eb. Prosı́me, př eč tě te
si je, abychom př edeš li ně jaké mu nedorozumě nı́.
Tyto podmı́nky jsou podmı́nkami smluvnı́mi. Podmı́nky poskytová nı́
služ eb se vztahujı́ na vš echny služ by, které společ nost IP4life s.r.o.
(dá le jen „IP4life“) poskytuje. Provedenı́m rezervace potvrzujete, ž e
jste si nı́že uvedené podmı́nky př eč etli a souhlası́te s nimi. Tyto
strá nky – www.kluzistepraha.cz, vč etně jejich obsahu a struktury a
služ ba online rezervace kluziště poskytovaná na tě chto strá nká ch, jsou
vlastně ny a provozová ny společ nostı́ IP4life s.r.o.
Vyhrazujeme si prá vo Podmı́nky poskytová nı́ služ eb (dá le jen „PPS“)
kdykoliv změ nit.
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1. Úvod

Společnost IP4life se na webové stránce www.kluzistepraha.cz zabývá
pronajímáním kluzišť v Praze fyzickým i právnickým osobám –
zájemcům, kteří si kluziště chtějí na smluvený čas pronajmout.
Společnost IP4life má výhradní právo provozovat tato konkrétní
kluziště v Praze:
• Kluziště Smíchov (Náměstí 14.října, Praha 5)
• Metropole na ledě (Metropole Zličín, Praha 6)
• Kluziště Vypich (Dopravní hřiště DDM, Praha 6)

• River Rink Karlín (Karolínská 8, Praha),

(dále jen „kluziště“).

2. Naše služby

Naš e společ nost poskytuje prostř ednictvı́m té to webové strá nky
online platformu, na které Vá m nabı́zı́ k proná jmu volné rezervační
bloky na čtyřech kluzištích v Praze. Společ nost IP4life s.r.o. svý m
jmé nem provozuje chod kluzišť a zprostředkovává tak styk mezi
majitelem př ı́sluš né ho kluziště a Vá mi.

Rezervací kluziště na naš ich strá nká ch vstupujete do př ı́mé ho
smluvnı́ho vztahu se společností IP4life s.r.o., provozovatelem kluzišť.

Tento vztah je prá vně zá vazný . Po provedenı́ rezervace na naš ich
strá nká ch Vá m rezervujeme časový blok na Vámi vybraném kluzišti
pomocı́ naš eho elektronické ho systé mu a z platebnı́ karty Vá m banka
odeč te č ástku odpovı́dajı́cı́ ceně rezervace. Sjednaný ná jem má
charakter jednorázové ho plně nı́ a povinnosti provozovatele jsou
splně ny př i Vaš em prvním vstupu na kluziště. Př i poskytová nı́ služ eb
jsou všechny relevantnı́ ú daje uvedené na naš ich webový ch strá nká ch.

3. Ceny, platba, fakturace

Cena uvedená na naš ich strá nká ch se odvíjí podle délky navolené
rezervace, obsahuje DPH a je koneč ná .

Za umožnění rezervace na našich webových stránkch Vá m neú č tujeme
ž ádný dalš ı́ poplatek.

Pro provedenı́ platby prostř ednictvı́m kreditnı́ karty budete
př esmě rová nı́ na zabezpeč enou platebnı́ brá nu GoPay (vı́ce viz
ochrana Vaš eho soukromı́).

Pokud má te zá jem o vystavenı́ faktury, zašlete nám prosím žádost o
její vystavení se všemi fakturačními údaji na emailovou adresu
info@kluzistepraha.cz. Nejpozději do 5 pracovních dnů po dokončení
rezervace Vám bue zaslána na email ve formátu PDF.

4. Ochrana Vašeho soukromí
Vaš e soukromı́ a zadané ú daje jsou pro ná s vzá cné , vá ž ı́me si jich a
respektujeme je. Př i prá ci se soukromý mi ú daji se ř ı́dı́me platnou
legislativou. Dalš ı́ detailnı́ informace tý kajı́cı́ se ochrany Vaš eho
soukromı́ naleznete v dokumentu „Zá sady ochrany osobnı́ch ú dajů “ na
naš ich webový ch strá nká ch.

Informace tý kajı́cı́ se Vaš ich kreditnı́ch karet nesledujeme,
nezpracová vá me a ani neuchová vá me. Veš keré tyto č innosti prová dı́
GoPay prostř ednictvı́m své platebnı́ brá ny. Bliž šı́ informace mů ž ete
zı́skat na adrese https://help.gopay.com/cs/.

5. Rezervace, provozní řád kluziště

Rezervace je vytvář ena pro konkré tnı́ osobu. Je v rozporu s
Podmı́nkami poskytová nı́ služ eb umož nit na Vaš i rezervaci užívání
kluziště jinou osobou. Rezervace kluziště nesmı́ bý t dá le zcizena,
nesmı́ tedy bý t prodá na, př edá na, darová na, č i jinak př evedena na
osobu odliš nou od osoby, která rezervaci uzavř ela.
Na naš ich internetový ch strá nká ch je pod odkazem jednotlivé ho
kluziště umı́stě n jejı́ provoznı́ ř ád, který m jste povinni se ř ı́dit.
Za š kody, které Vá m vzniknou př i poruš enı́ provoznı́ho ř ádu,
zodpovı́dá te vý hradně vy.

6. Zrušení rezervace, Odstoupení od smlouvy

Pokud zjistı́te, ž e Vá m Vá mi provedená rezervace nevyhovuje, mů ž ete
ji zruš it bez storno poplatku minimálně 48h před termínem rezervace.
Pro přerezervování termínu prosíme o kontaktování na emailovou
adresu ino@kluzistepraha.cz, nebo telefonicky volejte infolinku +420
xxx.
Zruš enı́ rezervace méně než 48 př ed jejı́m zač átkem znamená, že
rezervace propadá bez nároku na vrácení zaplacené částky.
V případě dohodnutí se o navrácení zaplacenaé č ástky Vá m bude
př ipsá na zpě t na Vaš i platebnı́ kartu do 30 dnů ode dne ohlá š enı́
storno rezervace emailem na info@kluzistepraha.cz.

Za vrá cenı́ č ástky je plně odpově dný IP4life. Po zač átku rezervace již
zruš enı́ rezervace prové st nelze, ani nelze prová dě t zkrá cenı́
rezervace. V takové m př ı́padě se již uhrazené ná jemné nevracı́.

Pokud jste udělali rezervovaci na nesprávném kluzišti, tak ná s prosı́m
kontaktujte prostř ednictvı́m naš ı́ infolinky (+420 xxx). Rezervaci Vá m
rá di upravı́me, pokud to obsazenost druhé ho kluziště umož ňuje.

Spotř ebitelé jsou oprá vně ni od ná jemnı́ smlouvy uzavř ené distanč nı́m
způ sobem ve lhů tě 14 dnı́ od uzavř enı́ odstoupit, uhrazené nájemné
bude v takové m př ı́padě vrá ceno klientovi, nejpozdě ji do 14 dnů ode
dne, kdy bylo ozná menı́ o odstoupenı́ od smlouvy doruč eno IP4life.
Pro ú č ely uplatně nı́ prá va na odstoupenı́ od smlouvy musı́te o své m
odstoupenı́ od té to smlouvy informovat IP4life zaslá nı́m emailové
zprá vy na adresu info@kluzistepraha.cz. Spotř ebitelé berou na
vě domı́, ž e sjedná ný ná jem má charakter jednorá zové ho plně nı́
a povinnosti majitele jsou splně ny př i prvnı́m vstupu na kluziště. Po
vstupu na kluziště již tedy nemohou od smlouvy odstoupit.
Ve vý jimeč ný ch př ı́padech (např . Nepříznivé počasí) je IP4life
oprá vně n rezervaci zruš it. V takové m př ı́padě budete neprodleně
kontaktová ni a bude Vá m nabı́dnuta alternativnı́ rezervační termín,
př ı́padně vrá cenı́ peně z.

7. Prohlášení o odpovědnosti

V souladu s informace uvedený mi v tě chto podmı́nká ch a s tı́m, ž e
IP4life provozuje chod kluzišť v Praze (konkrétně zmiňovaných
v ods.1), odpovı́dá me pouze za př ı́mé š kody, které jste skuteč ně utrpě li
a které Vá m prokazatelně vznikly př i plně nı́ naš ich povinnostı́
souvisejı́cı́ch se zprostř edková nı́m služ eb, a to do vý še celkové ceny
Vaš ı́ rezervace.
Společ nost IP4life neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků.
Vstup na kluziště je na vlastní nebezpečí a tak společ nost IP4life tedy
nenı́ odpově dná za š kodu, která vznikne na majetku nebo jiný ch
movitý ch vě cech pronajímatele, ani za š kodu způ sobenou zraně nı́m v
areá lu kluziště.

8. Ostatní ustanovení
Tyto PPS a poskytová nı́ naš ich služ eb jsou v souladu s platnou č eskou
legislativou. Veš keré př ı́padné spory vzniklé v souvislosti s tě mito
smluvnı́mi podmı́nkami a naš imi služ bami bude vý hradně ř eš it
př ı́sluš ný soud na ú zemı́ C� eské republiky.
Vyhrazujeme si prá vo na změ nu tě chto podmı́nek. Pokud se ně které
ustanovenı́ tě chto podmı́nek stane neplatný m, nemá tato skuteč nost
vliv na platnost ostatnı́ch ustanovenı́.

V př ı́padě změ ny tě chto podmı́nek je př i rezervaci časového bloku na
kluzišti relevantnı́ to zně nı́ podmı́nek, které bylo platné a ú č inné v
době uzavř enı́ rezervace.
Vyhrazujeme si prá vo tyto Podmı́nky poskytová nı́ služ eb změ nit.
Tato verze je jediná platná a ú č inná .
V Praze dne 14. listopadu 2021

