DODATOK K OBCHODNÝM PODMIENKAM
Šikovná sezónka Jasná a Vysoké Tatry
Šikovná sezónka Premium
a
Šikovná sezónka Jasná a Vysoké Tatry
Šikovná sezónka Premium
Predpredaj 2. vlna a 2. vlna
a
Šikovná sezónka Jasná a Vysoké Tatry
Šikovná sezónka Premium
3. vlna
a
Šikovná sezónka Jasná a Vysoké Tatry
Šikovná sezónka Premium
4. vlna
a
Šikovná sezónka Jasná a Vysoké Tatry
Škovná sezónka Premium
5. vlna
ZIMNÁ SEZÓNA 2020/2021
Tento Dodatok k obchodných podmienkam Šikovná sezónka Jasná a Vysoké Tatry a Šikovná
sezónka Premium, a Predpredaj 2. vlna a 2. vlna, a 3. vlna, 4. vlna a 5. vlna (Jasná a Vysoké Tatry
a Premium) dopĺňa obchodné podmienky platné pre zimnú sezónu 2020/2021 vydané
spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa,
vložka č.: 62/L (ďalej len „spoločnosť TMR“ alebo len „prevádzkovateľ“), v aktuálnom znení
upravujúce poskytovanie služieb – prepravu lanovými dráhami a lyžiarskymi vlekmi a využívanie
lyžiarskych tratí - v jednotlivých strediskách prevádzkovaných spoločnosťou TMR a ďalšími
prevádzkovateľmi stredísk podľa týchto obchodných podmienok – a práva a povinnosti s tým
súvisiace na základe Šikovnej sezónky Jasná a Vysoké Tatry a Šikovnej sezónky Premium zakúpenej
v rámci predpredaja, predpredaja 2. vlny, 2. vlny predaja, 3. vlny predaja, 4. vlny predaja a 5. vlny
predaja.
Zákazník má možnosť rozhodnúť sa pre jednu (1) z nižšie uvedených foriem kompenzácií:
A. V prípade, ak prevádzka stredísk bude z dôvodu nariadení verejnej moci ako prevencie proti
šíreniu nákazlivej choroby alebo iných obmedzení nariadených verejnou mocou v tejto
súvislosti, z dôvodu prírodnej katastrofy (zemetrasenie, povodeň, pád meteoritov, hurikán),
z dôvodu epidémie, pandémie, núdzového alebo mimoriadneho stavu, vojny alebo terorizmu,
počas doby platnosti Šikovnej sezónky 1, 2, 3, 4 alebo 5 (Jasná a Vysoké Tatry alebo
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031 01 Liptovský Mikuláš 1, Slovensko

IČ-DPH: SK 2020428036

Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, vl. Č 62/L

Premium) prerušená, má zákazník právo na náhradu za obmedzenie možnosti využitia služieb
stredísk, na ktoré ho Šikovná sezónka 1, 2, 3, 4 alebo 5 (Jasná a Vysoké Tatry alebo Premium)
oprávňuje, vo forme Kreditu pripísaného v prospech konta držiteľa Šikovnej sezónky 1, 2, 3,
4 alebo 5 (Jasná a Vysoké Tatry alebo Premium) v programe Gopass. Výška pripísaného
Kreditu bude určená v závislosti od počtu dní, počas ktorých nebude možné strediská
využívať z dôvodov tu uvedených a podľa počtu dní, ktoré držiteľ Šikovnej sezónky 1, 2, 3,
4 alebo 5 (Jasná a Vysoké Tatry alebo Premium) do dňa prerušenia prevádzky stredísk využil
na využitie služieb stredísk, na ktoré ho Šikovná sezónka 1, 2, 3, 4 alebo 5 (Jasná a Vysoké
Tatry alebo Premium) oprávňuje. Pre vylúčenie pochybností platí, že počet dní, ktoré držiteľ
Šikovnej sezónky 1, 2, 3, 4 alebo 5 (Jasná a Vysoké Tatry alebo Premium) do dňa prerušenia
prevádzky stredísk využil na využitie služieb stredísk, na ktoré ho Šikovná sezónka 1, 2, 3, 4
alebo 5 (Jasná a Vysoké Tatry alebo Premium) oprávňuje, sa určuje súčtom zo všetkých
stredísk, v ktorých držiteľ Šikovnej sezónky 1, 2, 3, 4 alebo 5 (Jasná a Vysoké Tatry alebo
Premium), využil služby, na ktoré ho Šikovná sezónka 1, 2, 3, 4 alebo 5 (Jasná a Vysoké
Tatry alebo Premium) oprávňuje. V prípade Šikovnej sezónky 1, 2, 3, 4 alebo 5 Premium sa
počet dní, počas ktorých nebude možné strediská využívať z dôvodov tu uvedených (počet
dní prerušenia prevádzky), určuje podľa strediska/stredísk v krajine, v ktorej došlo k
zakúpeniu Šikovnej sezónky 1, 2, 3, 4 alebo 5 Premium, pričom za krajinu, v ktorej došlo k
zakúpeniu Šikovnej sezónky 1, 2, 3, 4 alebo 5 Premium, sa považuje krajina, ktorá je
domovskou krajinou internetového obchodu programu Gopass (gopass.sk - s výnimkou
Šikovnej sezónky Premium Mölltaler Gletscher & Ankogel alebo gopass.pl alebo gopass.cz).
Náhrada vo forme pripísaného Kreditu bude poskytnutá za podmienok a vo výške
nasledovne:

Nárok na poskytnutie náhrady podľa bodu A. tohto Dodatku, ako aj nárok na vrátenie
zaplatenej ceny Šikovnej sezóny 1, 2, 3, 4 alebo 5 (Jasná a Vysoké Tatry alebo Premium) vo
forme Kreditu, ako aj samotné poskytnutie náhrady vo forme vrátenia zaplatenej ceny vo
forme Kreditu sa posudzuje po termíne 30.04.2021.
B.

V prípade, ak prevádzka stredísk bude z dôvodu nariadení verejnej moci ako prevencie proti
šíreniu nákazlivej choroby alebo iných obmedzení nariadených verejnou mocou v tejto
súvislosti, z dôvodu prírodnej katastrofy (zemetrasenie, povodeň, pád meteoritov, hurikán),
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z dôvodu epidémie, pandémie, núdzového alebo mimoriadneho stavu, vojny alebo terorizmu,
počas doby platnosti Šikovnej sezónky 1, 2, 3, 4 alebo 5 (Jasná a Vysoké Tatry alebo
Premium) prerušená, a teda zákazníkovi vznikne právo na náhradu za obmedzenie možnosti
využitia služieb stredísk, na ktoré ho Šikovná sezónka 1, 2, 3, 4 alebo 5 (Jasná a Vysoké Tatry
alebo Premium) oprávňuje, je zákazník oprávnený namiesto postupu podľa bodu A. tohto
Dodatku zvoliť si možnosť “prenesenia (výmeny)”(ďalej len “prenesenie”) platnosti
Šikovnej sezónky 1, 2, 3, 4 alebo 5 (Jasná a Vysoké Tatry alebo Premium) na zimnú sezónu
2021/2022. V prípade voľby “prenesenia” platnosti Šikovnej sezónky 1, 2, 3, 4 alebo 5 (Jasná
a Vysoké Tatry alebo Premium) na zimnú sezónu 2021/2022 je zákazník povinný uhradiť
prevádzkovateľovi poplatok za “prenesenie” platnosti vo výške určenej prevádzkovateľom v
závislosti od počtu dní, ktoré držiteľ Šikovnej sezónky 1, 2, 3, 4 alebo 5 (Jasná a Vysoké
Tatry alebo Premium) do dňa prerušenia prevádzky stredísk využil na využitie služieb
stredísk, na ktoré ho Šikovná sezónka 1, 2, 3, 4 alebo 5 (Jasná a Vysoké Tatry alebo Premium)
oprávňuje, a to nasledovne:
Zákazníci, ktorí si pre zimnú sezónu 2020/2021 zakúpili Šikovnú sezónku Premium:
Počet prelyžovaných dní v
Poplatok za “prenesenie” platnosti Šikovnej
zimnej sezóne 2020/2021
sezónky na zimnú sezónu 2021/2022
99€
viac ako 14
75€
najmenej 7 a maximálne 13
59€
najmenej 1 a maximalne 6
0€
0
Zákazníci, ktorí si pre zimnú sezónu 2020/2021 zakúpili Šikovnú sezónku Jasná a
Vysoké Tatry:
Počet prelyžovaných dní v
Poplatok za “prenesenie” platnosti Šikovnej
zimnej sezóne 2020/2021
sezónky na zimnú sezónu 2021/2022
129€
viac ako 14
99€
najnemej 7 a maximálne 13
79€
najmenej 1 a maximálne 6
39€
0
Voľbu “prenesenia” môže zákazník uskutočniť v termíne od 25.3.2021 do 30.4.2021 v
osobnom konte Gopass v sekcii Gopass kupóny – Zľavy.
Od 1.5.2021 je možný postup už len podľa bodu A. tohto Dodatku.
Po voľbe “prenesenia” platnosti a úhrade poplatku podľa tohto bodu Dodatku bude zákazník
v zimnej sezóne 2021/2022 oprávnený využívať služby stredísk v rozsahu, v akom ho
Šikovná sezónka 1,2, 3, 4 alebo 5 na tieto služby oprávňuje podľa obchodných podmienok
pre zimnú sezónu 2021/2022, pričom Šikovná sezónka 1, 2, 3, 4 alebo 5 (Jasná a Vysoké
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Tatry alebo Premium) sa po úhrade poplatku za prenesenie platnosti podľa tohto bodu
Dodatku bude považovať za Šikovnú sezónku Premium pre zimnú sezónu 2021/2022.
Poplatok za “prenesenie” plantosti Šikovnej sezónky na zimnú sezónu 2021/2022 je
jednotný. Zľava z poplatku za “prenesenie” Šikovnej sezónky na zimnú sezónu
2021/2022 sa z dôvodu veku alebo z akéhokoľvek iného dôvodu neposkytuje.
C.

Voľbu postupu podľa bodu A. alebo B. tohto Dodatku môže zákazník uskutočniť len
jedenkrát (1x). Zákazníkom zvolený spôsob náhrady nie je možné dodatočne zmeniť.

D.

V ostatných otázkach neupravených týmto Dodatkom sú platné a účinné jednotlivé obchodné
podmienky Šikovná sezónka Jasná a Vysoké Tatry a Šikovná sezónka Premium predpredaj,
Predpredaj 2. vlna a 2. vlna, Predaj 3. vlna, 4. vlna a 5. vlna. Ustanovenia tohto Dodatku majú
prednosť pred ustanoveniami jednotlivých obchodných podmienok Šikovná sezónka Jasná a
Vysoké Tatry a Šikovná sezónka Premium predpredaj, Predpredaj 2. vlna a 2. vlna, Predaj 3.
vlna, 4. vlna a 5. vlna v prípade, že obsahujú úpravu odlišnú od úpravy obsiahnutej v
jednotlivých obchodných podmienkach Šikovná sezónka Jasná a Vysoké Tatry a Šikovná
sezónka Premium predpredaj, Predpredaj 2. vlna a 2. vlna, Predaj 3. vlna, 4. vlna a 5. vlna.

E.

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 22.3.2021.
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