
Obchodnípodmínky GOJA,AgenturaGott-Janeček,spols.r.o.
Reklamačnířád.

1. Obchodnímipodmínkamiareklamačnímřádemseřídí veškeré nákupyvstupeneknaAkce
prostřednictvímprodejní sítěGOJA,AgenturaGott-Janeček, spol.s.r.o.( dále jenGOJAs.r.o.)
Prodejní sítíGOJAs.r.o. jsouprodejnímísta společnostiGoja s.r.o. aprodejnímístaGOJA
s.r.o. a on-lineprodejnawebových stránkáchGOJAs.r.o.podadresou
www.bidnici.cz.Zanákupprostřednictvím prodejní sítě sepovažujei tzv.
hromadnýnákup.Nákupemvstupenky jakoukoliv formouvyjadřuje kupující souhlass těmito
obchodnímipodmínkamiareklamačnímřádem.Vpřípadě hromadnéhonákupuvyjadřuje
kupující souhlasveprospěchvšech třetích osob.Kupujícísezavazujeřídit se těmito
obchodnímipodmínkamiareklamačním řádem.

2. Společností Gojas.r.o. se rozumíspolečnostGOJA,AgenturaGott-Janeček,spol. s.r.o. zapsaná
vobchodnímrejstříku Městského souduvPraze oddíl C,vložka16415,IČ: 48112852se
sídlemPraha 10,PodPrůsekem3,PSČ10200.

3. Kupující jevsouvislosti sevstupemnakonkrétníakci vždypovinendodržovatpravidla
stanovenápořadatelem Akcea jepovinen sepodrobitprovoznímuanávštěvnímuřádumísta
konáníAkce.

4. Pořadateli Akcejevyhrazenoprávonazměnujejího programu,termínuamístakonání.
Nákupemvstupenkyberekupující toto právopořadatele navědomíasouhlasísním.

5. Gojas.r.o. neodpovídázapravostvstupenekzakoupenýchmimojejí prodejní síť.

6. Nákuplzeprovéstascenami jednotlivých vstupenekse lzeseznámitnastránkách
společnostiGoja s.r.o.: www.bidnici.cznebosnimikupujícíbudeseznámenpři
jejichnákupuvprodejnímmístěprodejní sítěGojas.r.o.

7. Vstupenkysenadobírkunezasílají.

8. Zdůvoduuvedeného vust. §1832anásl. nelzeodnákupuvstupenkyodstoupit postupem
podle §1832anásl. Občanskéhozákoníku(odstoupení do14dnůbezudánídůvodu), neboť
se jednáosmlouvuovyužití volnéhočasuaplnění (účast naAkci) jeposkytovánovurčeném
termínunebodobě.

Reklamačnı́řád:

9.Veškeré reklamacevstupenekzakoupenýchvprodejní síti GOJAs.r.o. se řídí těmito obchodními
podmínkamiareklamačním řádem.

10.Zaplacenévstupnésenevrací pokudnenínížeuvedeno jinak.

11.Zakoupenávstupenkasenevyměňuje. Vpřípadě poškození,zničeníztráty neboodcizení
vstupenkynebudevstupenkanahrazovánanovouakupujícímunebudeposkytnutanáhrada.

12.Vpřípadě, žekupujícízvolípři nákupuvstupenek jakozpůsobdoručení vstupenek
prostřednictvím Česképoštynaadresunebo jinoudoručovací službunaadresuavstupenkymutakto
doručenynebudou,uvědomízákazníkspolečnostGOJAs.r.o., která obratemprovede reklamaciu
Česképošty.Vyřízení reklamace uČesképošty trvá vpřípadědoručování naadresu30dní, vpřípadě



doručení mimoČRmaximálně60dnů.Bude-livýsledkemreklamačního řízeníuČesképoštyzjištění,
žedošlokeztrátě zasílanévstupenkyzdůvodůneležícíchnastraně kupujícího,společnostGOJAs.r.o.
kupujícíhovyrozumíavrátí mupenízezaplacenézanedoručené vstupenkyvčetně poplatkuza
doručení.

13.Dojde-lizestrany GOJAs.r.o. kúplnémuzrušeníAkce,přičemžkupující,který vprodejní síti Goja
s.r.o. jižvstupenkunatuto akci řádnězaplatil, tuto vstupenkupřevzalneboobdrželjinýmzpůsobem,
budepostuppři vracení vstupnéhonásledující:

a) pokudbylavstupenkazakoupenavkonkrétnímprodejnímmístěGOJA s.r.o. budekupujícímu
vstupnévyplaceno, pokudsedostaví sevstupenkoubezzbytečnéhoodkladudoprodejníhomísta, ve
kterémji zakoupil,pokudnebudepořadatelemurčeno jiné konkrétnímísto.

b)Nebude-liGOJAs.r.o.určenokonkrétnímísto, vekterémbudevracet vstupnémákupující rovněž
možnostodeslat vstupenkunazrušenouAkcispolečnostiGOJA s.r.o. naadresu:GOJA, AgenturaGott
– Janeček, Podprůsekem3,10200Praha 10-Hostivař. Bude-libezzbytečnéhoodkladuvstupenka na
zrušenouAkcina tuto adresubezzbytečnéhoodkladudoručena, budevstupnékupujícímuvráceno
bankovnímpřevodemnaúčet, který kupující zatímúčelemspolečnostiGojas.r.o. písemněsdělí.

c) PokudbylavstupenkanazrušenouAkcizakoupenapřeswebové stránkyGOJA s.r.o.
www.bidnici.cz,doručíkupující tuto vstupenkubezzbytečnéhoodkladupoštounaadresu:
GOJA, AgenturaGott – Janeček, Podprůsekem3,10200Praha 10-Hostivař. Vstupnébude
kupujícímuvráceno bankovnímpřevodemnaúčet, který kupující zatímúčelemspolečnostiGOJA
písemněsdělí.Vpřípaděhromadnéobjednávkybudevstupnévráceno pouzeosobě,které jej v rámci
hromadnéobjednávkyzaplatila.

d)Kupujícímunebudevrácena částkauhrazenázaplatbukartou azaev. doručovánívstupenek.

14.Jakékoliv jiné reklamaceuplatněné vsouladusezák.,nežkteré seopírají oskutečnost, žeAkce
bylapořadatelem zcelazrušenabudouvyřízenyv zákonemstanovené lhůtě 30dnůakupujícíbudev
této lhůtě vyrozuměnostanoviskukreklamaci.

15.Veškeré reklamacea případnédotazy je třeba doručit bezzbytečnéhoodkladupísemněna
adresu: GOJA,AgenturaGott– Janeček,Pod průsekem3,10200Praha 10-Hostivař, nebo

elektronicky naadresu : vstupenky@goja.cz.

16.Uspolečnosti GOJAs.r.o. nelzežádnýmzpůsobemreklamovat vstupenkuna jakoukoliv Akci,
kteroukupující nezakoupilvprodejní síti GOJAs.r.o.

17.SpolečnostGOJAs.r.o. osobníúdajeshromažďujeauchováváprostřednictvím elektronických
nosičů. Osobníúdaje jsouchráněny ve smysluzák.101/2000Sb.

18.PoskytnutímosobníchdatspolečnostiGOJA s.r.o. resp.Nákupemvstupenkydávákupující souhlas
sezpracovánímosobníchúdajů.

19.Kupujícíjeoprávněn kdykolivvyslovit nesouhlassezpracovánímsvýchúdajůpromarketingovéa
jinéúčely, a topísemně.

20.GOJAs.r.o. si vyhrazujeprávoukončitaodstranit uživatelskéúčty těch zákazníků,kteří zaobdobí
8posobějdoucíchměsícůneuskuteční žádnýnákupvstupenek.



21.Pokudbybyloněkteré ustanovení těchto obchodníchpodmíneka reklamačníhořáduneplatné,
zůstáváplatnostostatníchustanovenínedotčena.

22.GOJAs.r.o. si vyhrazujeprávo tyto obchodnípodmínkya reklamační řádaktualizovat.

GOJA,AgenturaGott-Janeček, spol. s.r.o.


