
Moravia Dynamic a.s.

IČ: 06349668, DIČ: Cz06349668

se sídlem: Na Florenci 1332/23, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha na straně jedné jako ”zprostředkovatel” a na straně druhé jaké ”zájemce”

uzavřeli níže uvedeného dne dle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, tuto smlouvu o zprostředkování zážitku.

I.  Úvodní ustanovení

Zprostředkovatel na základě této smlouvy zprostředkuje zájemci zážitek ve formě jízdy v supersportovním vozidle za sjednanou odměnu, a to za podmínek dále uvedených ve smlouvě a ve 

všeobecných obchodních podmínkách.

II. Předmět smlouvy 

1) Zprostředkovatel se zavazuje zprostředkovat zájemci zážitek ve formě jízdy ve vozidle Lamborghini Huracán LP 610-4, nebo Ford Mustang 5.0 GT (dále jen "vozidlo"), a to 

v délce a za podmínek dle zakoupeného a předloženého poukazu zájemcem. Zájemce se zavazuje za zprostředkování zážitku uhradit zprostředkovateli odměnu dle čl. IV odst. 1).

III. Doba trvání smlouvy

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to

IV. Odměna zprostředkovatele a způsob její platby

1) Výše odměny  (včetně dalších poplatků za doplňkové služby, například pořízení videozáznamu z jízdy) za z prostředkování zážitku specifikovaném v čl. II. odst. 1)  se řídí aktuálním ceníkem 

zprostředkovatele  dostupným na internetových stránkách zprostředkovatele -  www.shop.superride.cz. Výše odměny je zde uvedena včetně všech daní a poplatků.  Aktuální ceník zveřejněný  

na webové stránce zprostředkovatele okamžikem svého zveřejnění vždy nahrazuje všechny předchozí (dřívější) ceníky.

2) Zájemce  se zavazuje uhradit odměnu před podpisem této smlouvy. 

V. Zájemce souhlasí – nesouhlasí se zveřejněním fotek/videozáznamu z jízdy na internetu  (nehodící se škrtněte).

VI. Zájemce má – nemá zájem o pořízení záznamu jízdy (nehodící se škrtněte, před převze�m SD karty má zájemce možnost kontroly záznamu. Na pozdější reklamace nebude brán  zřetel).

VII. Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

2) Tato smlouva nabývá platnos� a účinnos� dnem podpisu smluvních stran. Veškeré změny lze činit pouze písemně ve formě dodatku k této smlouvě.

3) Nedílnou součás� smlouvy jsou přiložené všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP“) zprostředkovatele, v nichž jsou konkre�zována práva a povinnos� smluvních stran. Zájemce 

podpisem této smlouvy prohlašuje, že si VOP před podpisem smlouvy přečetl a s jejich obsahem bez výhrad souhlasí.

3) Vztahuje-li se důvod neplatnos� jen na některé ustanovení smlouvy anebo VOP, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolnos�, za nichž bylo 

sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy anebo VOP. 

4) Smluvní strany prohlašují, že smlouva a VOP jsou vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravos� a pravdivos� těchto prohlášení připojují své vlastnoruční 

podpisy.

Podpis zájemcePodpis zprostředkovatele

V Dne 

Na den Od Do



Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro 
nakládání s osobními údaji. Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je 
využíváme.

1. INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními 
standardy. 
1.2 V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje 
na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti Moravia Dynamic a.s., IČ: 06349668, DIČ: CZ06349668, se sídlem: 
Na Florenci 1332/23, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 
22750/MSPH (dále jako „Společnost” nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich 
osobních údajů ze strany Společnosti.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME
2.1 Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:
2.1.1 Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky
(a) Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa)
(b) Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
(c) Název firmy, IČ/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel)
(d) Číslo OP a ŘP.
2.1.2 Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky
(a) Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
(b) Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s 
Vámi.
2.1.3 Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy
(a) Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
(c) Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
(d) Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s 
Vámi.

2.2 Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vašich návštěv 
našich internetových stránek (viz. sekce cookies níže).

3. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME
3.1 Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:
(a) k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;
(b) komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;
(c) analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;
(d) řešení Vašich reklamací a stížností;
(e) plnění našich zákonných povinností; a
(f) s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách.
3.2 Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním 
smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie 
zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely.
3.3 Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek 
v souladu s příslušnými právními předpisy.
3.4 V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů 
cookies) tato doba činí 5 let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je 
dána právními předpisy.

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1 Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje 
tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:
(a) je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
(b) je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);
© je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou 
a zlepšováním našich služeb);
4.2 S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo 
jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas 
s tímto využitím Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail info@superride.cz nebo 
písemně na výše uvedené adrese Společnosti.

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

5.2 Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP&quot;), které jsou 
považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP a poskytovatelů 
informačních nebo jiných služeb (např. webová aplikace Mailchimp, která má data uložená na serverech mimo EU). V případě přenosů mimo EHP, 
zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk 
v souladu s GDPR.

(a) poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, 
účetním, programátorům webu, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují 
písemnosti;(b) jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, 
policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

5.1 Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:
5. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

6.1 Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina 
internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto 
stránky začnete využívat.

6. CO JSOU TO COOKIES A JAK JE VYUŽÍVÁME

(a) zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. 
nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies); 
nebo

6.4 V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie 
cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

(b) můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu info@superride.cz, dopisem na uvedené adrese 
Společnosti.

6.3 Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak 
služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to 
konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na 

6.2 Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy 
nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

(f) právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro 
účely našich oprávněných zájmů;

(e) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich 
správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) 
namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;

9. POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE NEBO CHCETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA

7.1 V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

8.1 Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická 
a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů 
i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme 
a aktualizujeme.
8.2 Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické 
i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační 
a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

(d) právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas 
k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních 
předpisů;

(a) právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
(b) právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;

9.1 Plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany je dostupná na našich webových stránkách www.superride.cz. O zaslání písemné 
kopie můžete požádat způsobem uvedeným níže.
9.2 Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit 
svá práva, obraťte se prosím na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky (v pracovní době) 
na tel. č.: +420 797 809 543, elektronicky na e-mail adrese info@superride.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.

(h) právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

   Podpis nájemce

(g) právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;

7.2 Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

8. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

(c) právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

1.4 „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

4.1 Poskytovatel se zavazuje zajistit na místě čerpání Služby odpovědnou osobu (instruktora), která proškolí Zákazníka a seznámí ho se všemi 
povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu čerpání Služby.

1.2 Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek („VOP“) mají níže uvedené pojmy následující význam:

2.12 Zákazník může po uzavření Smlouvy zakoupit Doplňkovou službu ve specifikaci a za podmínek dle dohody s Poskytovatelem. 

1.10 „Zážitkový poukaz“ je poukázka, která opravňuje Zákazníka využít Službu blíže specifikovanou na Zážitkovém poukazu, nebo internetových 
stránkách SuperRide.cz v souladu s těmito VOP. 

2.4 Smlouva vzniká přijetím objednávky učiněné na e-shopu Poskytovatelem v podobě zaslání potvrzení o přijetí objednávky  Zákazníkovi 
elektronickou poštou na jím zadanou e-mailovou adresu.

1.5 „Služba“ znamená jakoukoliv službu SuperRide.cz, především v podobě zážitkových jízd;

3.5 Po uplynutí doby platnosti Zážitkového poukazu ztrácí Zákazník nárok na poskytnutí Služby, a závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti 
zaniká. Poskytovateli v důsledku toho vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši zaplacené ceny, přičemž současně platí, že Poskytovatel od Smlouvy 
odstoupil.

2.2 Zákazník může zakoupit Zážitkový poukaz prostřednictvím e-shopu SuperRide.cz. Fotografie zobrazené na stránkách e-shopu SuperRide.cz jsou 
pouze ilustrační.

2.5 Přijetím objednávky se Zákazník stává povinen zaplatit sjednanou cenu, a to převodem či prostřednictvím platební brány. Cena je vždy uvedena 
na e-shopu SuperRide.cz u jednotlivé nabízené Služby, v objednávce Služby a v potvrzení o jejím přijetí. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby 
DPH.

4.2 Pokud dojde k ukončení Služby z důvodů na straně Zákazníka, nemá Zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny či její části.

2.3 Provedení objednávky v e-shopu SuperRide.cz představuje návrh Zákazníka na uzavření Smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí Služby 
uvedené v objednávce, za podmínek uvedených v ní a v těchto VOP. Odesláním objednávky Zákazník prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy 
s těmito VOP seznámil, a současně s nimi vyjadřuje souhlas. 

2.6 V případě platby ceny bankovním převodem hradí Zákazník veškeré bankovní poplatky tak, aby Poskytovateli byla sjednaná cena připsána na 
účet v plné výši. Nebude-li cena připsána na účet Poskytovatele pod příslušnými identifikátory a v termínu uvedeném v pokynech k platbě, platí, že 
Poskytovatel od Smlouvy odstoupil.

2.10 Zákazník může zakoupit Zážitkový poukaz též osobně. Zakoupením Zážitkového poukazu se v takovém případě rozumí uzavření Smlouvy, 
přičemž Zákazník je jejím sjednáním vázán těmito VOP, s nimiž byl předem seznámen. 

3.4 Zážitkový poukaz nemůže být směněn za peníze. Zážitkový poukaz obsahuje unikátní kód nezbytný pro využití příslušné Služby. Zákazník je 
povinen tyto unikátní údaje chránit tak, aby nemohly být zneužity třetí osobou. Pokud Zákazník tyto údaje zveřejní nebo je jinak zpřístupní třetí 
osobě, která je neoprávněně využije pro čerpání Služby, nese následky tím způsobené, tedy především ztrátu možnosti Službu sám využít.

1.7 „Strana“ znamená Poskytovatel a / nebo Zákazník;

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti Moravia Dynamic a.s., IČO: 063 49 668, se sídlem: 
Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 22750 
(„Poskytovatel“), a zákazníkem SuperRide.cz.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1 Smlouva je mezi Zákazníkem a Poskytovatelem uzavřena zakoupením Zážitkového poukazu. 

2.8 Pokud je Zákazníkem spotřebitel, je oprávněn v případě zakoupení Zážitkového poukazu prostřednictvím e-shopu SuperRide.cz či mimo 
obchodní prostory Poskytovatele odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od doručení Zážitkového poukazu písemným 
odstoupením, zaslaným Poskytovateli na info@superride.cz. Pro odstoupení od Smlouvy může být použit vzorový formulář tvořící přílohu VOP. 
Pokud Zákazník již provedl rezervaci Služby, je oprávněn od Smlouvy odstoupit nejpozději 96 hodin před sjednaným termínem jejího poskytnutí.  

1.8 „Podmínky ochrany osobních údajů“ znamenají Zásady ochrany osobních údajů SuperRide.cz, které tvoří nedílnou součást těchto VOP a které 
jsou uvedeny v samostatném navazujícím dokumentu níže;
1.9 „Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem vstupuje do právního poměru za účelem poskytování Služby, 

3.3 Zákazník je povinen se dostavit na sjednané místo Zážitku nejpozději v určený čas. Pro případ porušení této povinnosti zákazníkem se sjednává 
smluvní pokuta ve výši zaplacené ceny, přičemž současně platí, že Poskytovatel od Smlouvy odstoupil.

3.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo na stanovení míst a termínů čerpání Služby dle svého uvážení. Poskytovatel je oprávněn již provedenou rezervaci 
zrušit nebo změnit. V takovém případě je Zákazník oprávněn provést opětovnou rezervaci Služby v rámci doby platnosti Zážitkového poukazu. 
Zákazníkovi nenáleží žádná náhrada újmy v souvislosti se zrušením či změnou rezervace.

4.5 Zákazník je povinen nebýt při čerpání Služby pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou 
schopnost vnímání a reakce. Ve vozidle je zakázáno kouřit.

4.4 Zákazník je povinen dodržovat všechny relevantní dopravní, celní a jiné obecně závazné (platné) právní předpisy. Zákazník je dále povinen řídit se 
podmínkami a doporučeními stanovenými Poskytovatelem. Zákazník je povinen dbát plně pokynů instruktora, v opačném případě má instruktor 
právo čerpání Služby okamžitě ukončit.

2.11 Zákazník může převést Zážitkový poukaz, tj. svá práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, a to i bez souhlasu Poskytovatele. Nabyvatel 
poukazu je v takovém případě vázán těmito VOP jako Zákazník.

2.9 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Poskytovatele při uvedení ceny zboží na e-shopu SuperRide.cz nebo v průběhu 
objednávání, není Poskytovatel povinen Zákazníkovi Službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu poskytnout ani v případě, že bylo Zákazníkovi zasláno 
automatické potvrzení o obdržení objednávky. 

4.. ČERPÁNÍ SLUŽBY

4.3 Zákazník bere na vědomí, že vozidlo je určeno pouze pro jeho osobu, a není oprávněn jej přenechat jiné osobě.

1.3 „Doplňková služba“ znamená samostatnou součást Služby, která je poskytovaná v souvislosti se Službou na základě dodatečné objednávky 
Zákazníka;

1.6 „Smlouva“ znamená smlouvu o poskytování Služby, uzavíranou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ;

3.1 Pokud není v podmínkách Služby uvedeno jinak, musí Zákazník v případě zakoupení Zážitkového poukazu prostřednictvím e-shopu SuperRide.cz 
pro jeho uplatnění provést rezervaci konkrétního místa a termínu čerpání Služby na https://www.superride.cz/rezervace, a to v souladu s 
podmínkami příslušné Služby a dobou platnosti Zážitkového poukazu.

3. UPLATNĚNÍ POUKAZU

2.7 Po obdržení částky v příslušné výši Poskytovatel vystaví a Zákazníkovi zašle Zážitkový poukaz na e-mail uvedený v objednávce..

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUPERRIDE.CZ

   Podpis nájemce

4.6 Zákazník je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je osobou mladší 15 let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce, 
pokud je mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.
4.7 V případě, že má při čerpání Služby zákazník řídit vozidlo, musí být držitelem platného řidičského oprávnění příslušné kategorie, tuto 
skutečnost Poskytovateli prokázat a umožnit mu pořídit si z příslušných dokladů kopie či výpisy.
4.8 Zákazník prohlašuje, že se čerpání Služby účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost, zvážil reálně své schopnosti, a je si vědom rizik 
spojených s řízením specifikovaného typu vozidla. Zákazník je povinen sdělit Poskytovateli vše, co by mohlo ovlivnit jeho způsobilost bezpečně 
řídit vozidlo.
4.9 Zákazník je povinen vozidlo řídit a přistupovat k němu s náležitou péčí a opatrností s ohledem na jeho vysokou hodnotu, a bude zejména dbát 
na to, aby na vozidle nevznikla jakákoliv škoda.
4.10 Zákazník je povinen si před započetím čerpání Služby vozidlo řádně prohlédnout a seznámit se s jeho technickým stavem a obsluhou, 
a zásadami bezpečného užívání vozidla. Veškeré zjištěné vady, poškození a nedostatky vozidla musí Zákazník Poskytovateli oznámit nejpozději 
před začátkem čerpání Služby. 
4.11 Zákazník odpovídá za veškeré dopravní přestupky spáchané řízením vozidla při čerpání Služby. Poskytovatel je oprávněn na výzvu 
oprávněných orgánů, zejména v případě podezření ze spáchání přestupku či trestného činu, sdělit osobní údaje o Zákazníkovi.
4.12 V souladu s podmínkami konkrétní Služby je Zákazník povinen případně též uhradit náklady na pohonné hmoty dle ceníku Poskytovatele.
4.13 Zákazník bere na vědomí, že vozidlo je zabezpečeno satelitním vyhledávacím systémem, kterým je po celou dobu čerpání Služby sledován 
jeho pohyb. Zákazník bere na vědomí, že při porušení podmínek čerpání Služby může být činnost vozidla Poskytovatelem dálkově omezena.
4.14 Zákazník odpovídá Poskytovateli za veškerou škodu na vozidle vzniklou po dobu čerpání Služby, která nebude pokryta vyplaceným pojistným 
plněním z havarijního pojištění vozidla sjednaného Poskytovatelem (vždy alespoň ve výši 10% ze vzniklé škody, minimálně však 50.000 Kč). 

5. REKLAMACE
5.1 Poskytovatel je povinen Zákazníkovi zajistit poskytnutí Služby v souladu s uzavřenou Smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními 
předpisy.
5.2 Nesplní-li Poskytovatel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy řádně a včas, je Zákazník povinen vady Služby reklamovat bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení Smlouvy.
5.3 Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u Poskytovatele s uvedením čísla Zážitkového poukazu, a popsat vady Služby.
5.4 Poskytovatel reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. 
5.5 Nesplní-li Poskytovatel svou povinnost dodat Zákazníkovi Zážitkový poukaz, je Zákazník povinen tuto skutečnost reklamovat bez zbytečného 
odkladu.
5.6 V případě, že Zákazník řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad Služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou 
slevu z ceny, případně může od Smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od Smlouvy z důvodu porušení povinnosti 
Poskytovatelem, má Zákazník právo na vrácení zaplacené ceny.
5.7 Zákazník, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s Poskytovatelem (tedy 
v případě, pokud se Zákazník domnívá, že jej Poskytovatel služeb poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení 
spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu 
zahájení mimosoudního jednání jsou na https://adr.coi.cz/cs.

6. UŽIVATELSKÝ ÚČET
6.1 Zákazník může v rámci společně s odesláním objednávky vytvořit svůj uživatelský účet na e-shopu SuperRide.cz. 
6.2 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen chránit své přístupové údaje k uživatelskému 
účtu před ztrátou či zneužitím. Poskytovatel neodpovídá za žádnou újmu Zákazníkovi vzniklou v důsledku ztráty či zneužití jeho přístupových 
údajů.
6.3 Poskytovatel může uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy či VOP.
6.4 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového 
a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
6.5 S osobními údaji Zákazníka v souvislosti se zřízením a vedením uživatelského účtu Poskytovatel nakládá v souladu s Podmínkami ochrany 
osobních údajů.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
7.1 Ani jedna ze Stran nebude v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy či z těchto VOP z důvodu existence okolnosti 
vylučující odpovědnost, pokud tato okolnost znemožní nebo podstatným způsobem ovlivní plnění povinností takovéto Strany, a to po dobu trvání 
takové okolnosti. Nastane-li kterákoliv z okolností vylučujících odpovědnost, podnikne Strana, na jejíž straně vznikla, veškeré kroky, které lze po 
takovéto Straně rozumně požadovat, jež povedou k obnově normální činnosti. 
7.2 Zákazník odpovídá za veškeré právní následky, které vzniknou v důsledku porušení jeho povinností podle těchto VOP, Smlouvy nebo povinností 
stanovených obecně závaznými právními předpisy. Zákazník je dále povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady vzniklé v důsledku uplatnění 
nároků třetích stran vůči Poskytovateli pro jakékoliv porušení povinností Zákazníkem. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích stran na 
náhradu újmy (majetkové i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení jakékoliv z povinností Zákazníka.
7.3 Smlouva se řídí právním řádem České republiky, přičemž VOP jsou její nedílnou součástí. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před 
ustanoveními VOP.
7.4 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
7.5 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení těchto VOP zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost 
ostatních ustanovení VOP. 
7.6 Poskytovatel je oprávněn jednostranně tyto VOP měnit či doplňovat. V takovém případě se Poskytovatel zavazuje informovat Zákazníka o datu 
účinnosti nových podmínek dotčených úpravou a rovněž o těchto nových podmínkách, a to v dostatečném předstihu, nejpozději však do 15 dnů 
před účinností změny.
4.7 Nesouhlasí-li Zákazník s novými VOP ve smyslu předešlého odstavce, je oprávněn ukončit smluvní vztah doručením písemného nesouhlasu se 
změnou VOP do patnácti dnů od doručení oznámení ze strany Poskytovatele. V takovém případě bude Smlouva ukončena k datu účinnosti nových 
VOP. 
4.8 Aktuální znění VOP je k dispozici na webových stránkách SuperRide.cz.
4.9 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.6.2021.


