OBCHODNÉ PODMIENKY ESKIPASS
Obchodné podmienky vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky
spoločnosť ORAVA SKIPARK a.s., so sídlom Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 44716028,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka 10675/L (ďalej len
"prevádzkovateľ"), pre internetový obchod "ESKIPASS", umiestnený na internetovej adrese
http://www.kubinska.sk/sk/eskipass/kupit-eskipass (ďalej len "internetové stránky").
1. Úvodné ustanovenia
1.1. Všeobecné obchodné podmienky ESKIPASS (ďalej len VOP) upravujú vzájomné práva a povinnosti
zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s uzatváraním kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku
prostredníctvom internetového obchodu ESKIPASS, ktorý prevádzkovateľ v súlade s právnymi
predpismi prevádzkuje na internetových stránkach.
1.2. Zákazník môže v internetovom obchode "ESKIPASS" zakúpiť online tarifu prostredníctvom
internetových stránok prevádzkovateľa, pričom kúpnu cenu za online tarifu zákazník uhradí využitím
platobného systému GoPay.
1.3. Zakúpením online tarify sa zákazník zaväzuje rešpektovať a dodržiavať tieto obchodné podmienky,
rovnako ako platný a účinný prevádzkový poriadok SKI PARKu Kubínska hoľa vydaný
prevádzkovateľom, ktorý je zverejnený spolu s týmito VOP na internetových stránkach. Predaj online
taríf sa realizuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä Občianskym
zákonníkom, Zákonom o ochrane osobných údajov, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákona
o elektronickom obchode.

2. NÁKUP ONLINE TARÍF
2.1. Nakupovať online tarify prostredníctvom internetového obchodu "ESKIPASS" môžu v súlade s
týmito obchodnými podmienkami všetky fyzické a právnické osoby za podmienok ďalej stanovených.
2.2. Nakupovať online tarify môže iba vlastník plastovej čipovej karty SKI PARKu Kubínska hoľa (ďalej
len "čipová karta"), ktorá je opatrená čitateľným WTP číslom uvedeným na zadnej strane tejto čipovej
karty. Bez čipovej karty opatrenej WTP číslom nemožno nákup online tarifu vykonať. Výdaj čipových
kariet opatrených WTP číslom realizuje prevádzkovateľ na svojich pokladniach oproti úhrade vratnej
zálohy vo výške 2 €. Pomocou prideleného WTP čísla sa zákazník po jeho zadaní prihlási do
internetového obchodu "ESKIPASS" prístupného cez internetové stránky www.kubinska.sk, v sekcii
"ESKIPASS/Kúpiť eskipass", v ktorej sa mu zobrazia možnosti výberu online taríf. Po výbere a označení
zvoleného online tarifu je zákazník povinný vyplniť zobrazený elektronický formulár a zadať všetky
požadované informácie, najmä určiť typ osoby (dospelý, dieťa, junior, senior). Po vyplnení a kontrole
všetkých požadovaných a zadaných informácií, zákazník záväzne potvrdí svoju objednávku kliknutím
na tlačidlo „ZAPLATIŤ“. Následne sa zákazníkovi zobrazí celková kúpna cena, ktorú je zákazník povinný
uhradiť. Uvedená kúpna cena je cenou konečnou, tj. vrátane všetkých daní a poplatkov.
2.3. Na internetových stránkach prevádzkovateľa na adrese www.kubinska.sk v sekcii "ESKIPASS" je k
dispozícii podrobný opis a návod, ako transakciu zrealizovať a akým spôsobom postupovať, a to
vrátane zákonom požadovaných informácií pre zákazníkov. Zákazník je povinný sa pri využívaní tejto
služby riadiť pokynmi uvedenými na internetovej stránke prevádzkovateľa.
2.4. Na jednu čipovú kartu je možné aktivovať iba jednu online tarifu. Ďalšiu online tarifu je možné
aktivovať až po vyčerpaní predchádzajúcej aktivovanej online tarify.

2.5. Použitie čipovej karty a online tarify sa riadia aktuálnym prevádzkovým poriadkom SKI PARKu
Kubínska hoľa, ktorý je dostupný v pokladni na Kubínskej holi, rovnako ako na internetových stránkach
prevádzkovateľa.
2.6. Online tarifa sa vzťahuje iba ku konkrétnemu zákazníkom zvolenému termínu, ktorým je konkrétny
deň, na ktorý bola online tarifa zakúpená či určitá časť tohto konkrétneho dňa v prípade dvoj,
štvorhodinových online taríf od 12:30 hod. (ďalej len "termín"). Online tarifu nemožno vyčerpať v inom
termíne, než pre ktorý bol zakúpený. Nevyčerpaním online tarifu v zakúpenom konkrétnom termíne,
online tarifa prepadá bez nároku zákazníka na náhradu zaplatenej kúpnej ceny.
2.7. Čipová karta je viazaná na typ osoby (dospelý, dieťa, junior, senior atď.) Typy osôb a jednotlivé
ceny online taríf ktoré sa na ne vzťahujú sú v súlade s článkom 3. ods. 3.1. týchto VOP bližšie vymedzené
v platnom cenníku, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach prevádzkovateľa či na hlavnej
pokladni v SKI PARKu Kubínska hoľa. Oprávnenosť nároku na zvýhodnené ceny online taríf pre určité
typy osôb (dospelý, dieťa, junior, ISIC, ITIC, EURO26, ZŤP, senior) je zákazník povinný na požiadanie
prevádzkovateľa kedykoľvek doložiť predložením platného dokladu, z ktorého nárok na zaradenie do
danej cenovej kategórie podľa typu osôb vyplýva (občiansky preukaz, zdravotný preukaz poistenca,
preukaz ISIC, ZŤP ap.). Ak zákazník nedoloží prevádzkovateľovi oprávnenosť nároku na zvýhodnenú
cenu online tarifu, je prevádzkovateľ oprávnený zákazníka z prepravy bez nároku na náhradu kúpnej
ceny online tarifu vylúčiť (kartu zablokovať).
2.8. Zakúpený online tarif bude aktivovaný pri prvom prechode hociktorým turniketom v stredisku
prevádzkovateľa.
2.9. Čipová karta slúži ako cestovný doklad až po aktivácii online tarifu spôsobom podľa čl. 2, ods. 2.8.
týchto obchodných podmienok. Do tohto okamihu čipová karta neoprávňuje jej držiteľa k jazde.

3. CENA
3.1. Kúpne ceny online taríf sú platné podľa aktuálneho platného cenníka ESKIPASS pre danú sezónu,
ktorý je zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa alebo pri pokladniach v SKI PARKu
Kubínska hoľa.
3.2. Pri nákupe online taríf nie je možné uplatniť žiadne ďalšie zľavy, zákazníkovi je účtovaná plná cena
podľa aktuálneho platného cenníka ESKIPASS zverejneného na internetových stránkach
prevádzkovateľa alebo priamo v stredisku na pokladni.
3.3. Platba za vybranú online tarifu (ďalej tiež len "platba kúpnej ceny") prebieha prostredníctvom
platobného systému GoPay, kam je zákazník presmerovaný po potvrdení objednávky online tarify. Po
úspešnom zaplatení objednanej online tarify je zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail na e-mailovú
adresu uvedenú v objednávke, ktorý slúži ako potvrdenie o zaplatení (ďalej len "potvrdzujúci email")
a obsahuje údaje v zmysle ust. § 16 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Objednávky sa považujú za záväzné
okamihom ich potvrdenia zo strany ORAVA SKIPARK a.s. potvrdzujúcim emailom. Realizácie platby v
platobnom systéme GoPay je potvrdená a osvedčená týmto potvrdzujúcim e-mailom, odosielanom
zákazníkovi na v objednávke uvedenú e-mailovú adresu, podrobnejšie informácie o platbe má zákazník
možnosť získať po prihlásení do svojho GoPay účtu postupom opísaným v potvrdzujúcom e-maily.
Kúpna cena je uhradená jej pripísaním na účet prevádzkovateľa uvedenom v potvrdzujúcom e-maily.
Ak došlo pri procese úhrady kúpnej ceny prostredníctvom systému GoPay k odpísaní čiastky
predstavujúcej kúpnu cenu online tarifu z príslušného bankového účtu zákazníka, bez toho aby bol
následne vygenerovaný potvrdzujúci e-mail alebo ak došlo k podobnej technickej chybe, ktorej

dôsledkom je, že suma predstavujúca kúpnu cenu online tarifu bola z účtu zákazníka odpísaná, bez
toho aby bola kúpna cena uhradená, je zákazník povinný uplatniť túto reklamáciu výlučne v banke,
ktorá kartu, prostredníctvom ktorej nezrealizovaná transakcia prebehla, vystavila. Na reklamácie
uplatnené u prevádzkovateľa nebude braný ohľad.
3.4. Nákup prostredníctvom platobného systému GoPay je možné realizovať kedykoľvek, systém je
funkčný nepretržite, okrem technologických prestávok. O plánovaných technologických prestávkach
systému a z nich plynúce nemožnosti realizovať platby v tomto časovom úseku budú zákazníci
prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu informovaní na jeho internetových stránkach.
3.5. O zaslanie daňového dokladu môže zákazník požiadať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú
adresu prevádzkovateľa pokladna@kubinska.sk. Daňový doklad podľa vety predchádzajúcej bude
zákazníkovi oproti potvrdzujúcemu e-mailu zo systému GoPay zaslaný na ním požadovanú e-mailovú
adresu.

4. Ak nie je v týchto VOP uvedené inak, nie je možné od kúpnej zmluvy na online tarifu odstúpiť.
V prípade, že kúpna cena za zákazníkom objednanú online tarifu nebude pripísaná na bankový účet
prevádzkovateľa, má sa zato, že zákazník od kúpnej zmluvy na online tarifu jednostranne odstúpil, a to
okamihom uplynutia kalendárneho dňa resp. obdobia, na ktoré si online tarifu objednal.

5. REKLAMAČNÝ PORIADOK
5.1 V prípade, že dodaná služba (ďalej len "eskipass") obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby,
je poškodený a pod.), je zákazník povinný uplatniť nároky z chýb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu
a to nasledujúcim spôsobom:
- Po tom, čo zistí dôvody pre uplatnenie reklamácie, tj. dňom v ktorom nebola služba
poskytnutá v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne, inak právo na
reklamáciu zaniká,
- Osobne v závislosti na reklamovanej službe a to na pokladni v areáli SKI PARKu Kubínska hoľa
alebo na e-mailovej adrese info@kubinska.sk
5.2 Dodatočne zistené chyby nebudú akceptované. ORAVA SKIPARK a.s. po preskúmaní uplatnenej
reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Zákazník
je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť dokumenty spojené s nákupom služby a ďalšiu
potrebnú súčinnosť vyžiadanú spoločnosťou ORAVA SKIPARK a.s.. V lehote na vybavenie reklamácie
zašle prevádzkovateľ zákazníkovi formou e-mailu alebo prostredníctvom poštovej zásielky vyjadrenie
k reklamácii a o spôsobe odstránenia vád reklamovanej služby.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1. Ak je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa
takým stane, namiesto tohto ustanovenia bude použité ustanovenia podľa príslušných právnych
predpisov, ktoré je tomuto neplatnému alebo neefektívnemu ustanovením najbližší. Ostatné
ustanovenia neplatnosťou alebo neúčinnosťou takéhoto ustanovenia nie sú dotknuté.

6.2. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť či doplňovať znenie týchto obchodných podmienok. Týmto
ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté za účinnosti predchádzajúceho znenia
obchodných podmienok.
6.3. Zákazník dáva prevádzkovateľovi uzatvorením kúpnej zmluvy súhlas so spracovaním svojich
osobných údajov, ktoré prenášajú prevádzkovateľovi pri uzatváraní kúpnej zmluvy za účelom jeho
riadnej identifikácie ako zmluvné strany kúpnej zmluvy a na účely zabezpečenia riadneho plnenia
povinností zmluvných strán z kúpnej zmluvy, ako aj za účelom ďalšieho poskytovania služieb
prevádzkovateľom zákazníkovi . Zákazník tento súhlas udeľuje na dobu neurčitú, minimálne na dobu
trvania zmluvného vzťahu a najdlhšie do odvolania tohto súhlasu. Po skončení zmluvného vzťahu môže
zákazník kedykoľvek preukázateľným spôsobom odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov
v platnom znení. Prevádzkovateľ bude odovzdané osobné údaje využívať za účelom poskytovania
služieb zákazníkovi. Zákazník uzavretím kúpnej zmluvy potvrdzuje, že bol riadne informovaný o
všetkých povinnostiach prevádzkovateľa ako správca osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane
osobných údajov v platnom znení, a o všetkých skutočnostiach, o ktorých je prevádzkovateľ ako
správca povinný zákazníka informovať.
6.4. Zakúpením online tarifu zákazník bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných
podmienok, ktorými je pri uzatváraní kúpnej zmluvy viazaný a zaškrtnutím políčka "súhlasím s
obchodnými podmienkami" v objednávkovom formulári online taríf v internetovom obchode
prevádzkovateľa "ESKIPASS" vyjadruje s týmito obchodnými podmienkami výslovný súhlas .
6.5. Za platné a účinné je považované znenie obchodných podmienok, ktoré je ku dňu uzatvorenia
konkrétnej kúpnej zmluvy v internetovom obchode "ESKIPASS" k dispozícii na internetovej stránke
prevádzkovateľa.
7. Kontakty: ORAVA SKIPARK a.s. Široká 381, Oravský Podzámok 027 41, Tel.:+421 905 595 311,
info@kubinska.sk, IČO:44716028, DIČ:2022790242

