VŠEOBECNÉ PODMÍNKY – SEGWAY POINT PRAHA
Čtěte pozorně. Rezervací projížďky souhlasíte s následujícími podmínkami a pravidly.
Projížďky v Praze
• Všechny projížďky začínají na adrese Zborovská 66, Praha 5, pokud není domluveno
jinak.
• Doporučujeme dorazit na místo cca 15 minut před zarezervovaným časem projížďky.
• Každý účastník je povinen podepsat smlouvu o odpovědnosti.
• Účastníci mladší 18ti let musí být v doprovodu odpovědné osoby starší 18ti let.
• Každá projížďka začíná instruktáží jízdy a bezpečnosti a tréninkem jízdy (tento čas se
nezapočítává do délky projížďky).
• Projížďky jsou uskutečňovány za každého počasí, pokud Segway instruktor neurčí jinak.
V případě deště poskytujeme zdarma pláštěnky.
• Projížďku je možné po předchozí domluvě přeložit na jiný termín nebo ve stanovené
lhůtě (uvedeno dále) rezervaci zrušit.
• Segway Point si vyhrazuje právo na změnu uvedených tras z neovlivnitelných důvodů
(vyšší moc).
• Fotografie anebo videa pořízená při projížďce mohou být využity pro marketingové
účely.
Podmínky a bezpečnost
• Minimální váha účastníka je 35 kg.
• Helma je povinná (helmy jsou k dispozici nebo si můžete přinést vlastní).
• Doporučujeme pohodlnou obuv.
• Účastník bude řádně proškolen ohledně bezpečnosti a jízdních vlastností transportéru
Segway.
• Účastník postupuje projížďku na svoji vlastní odpovědnost a souhlasí s pravidly a
bezpečnostními pokyny Segway instruktora.
• Účastník musí být schopný sám nastoupit a sestoupit na Segway.
• Účastník musí dbát pokynů instruktora, jinak může být z projížďky vyloučen.
• Účastník musí informovat instruktora o případných komplikacích, které by mohly ovlivnit
jízdu na Segway (horší zrak, rovnováha, zranění apod). Při těhotenství není možné se
zúčastnit projížďky na Segway.
• Účastník nesmí být pod vlivem alkoholu nebo drog.
Smlouva o odpovědnosti
• Každý účastník je povinen podepsat smlouvu o odpovědnosti.
• Podpisem smlouvy účastník přebírá veškerou odpovědnost za své jednání, případnou
materiální škodu či zdravotní újmu, která by mohla vzniknout účastníkovi nebo třetí osobě
při jízdě na Segway.
• V případě poškození Segwaye v důsledku nedbalosti účastníka si Segway Point Praha
vyhrazuje právo vyúčtovat účastníkovi přiměřenou částku za danou škodu na transportéru
Segway.

Platební podmínky
• Platba za projížďku je možná platební kartou přes online rezervační systém na
www.segway-point.cz, v hotovosti nebo kartou na provozovně (Zborovská 66, Praha) nebo
převodem na účet na základě vystavené faktury.
• Pro dokončení rezervace skrz online platební systém je nutné uhradit celou částku kartou.
Pro platbu kartou je použita bezpečná platební brána.
• Všechny ceny jsou uvedené vč. 21% DPH.
• Množstevní sleva pro 5-16 osob činí 20%. V případě větší skupiny nás prosím kontaktujte a
my vám projížďku zarezervujeme individuálně.
• Pokud neobdržíte potvrzení vaší rezervace, kontaktujte nás prosím na
info@segwaypoint.cz.
• Osobní informace budou využity pouze pro rezervační účely a nebudou poskytnuty žádné
třetí straně.
Storno podmínky
• Zrušení rezervace projížďky je možné do 72 hodin před termínem projížďky bez sankce.
Následně je 100% storno poplatek nebo je možné se domluvit na jiném termínu nebo
případně vystavit voucher pro pozdější využití.
• Zrušení rezervace akce (projížďky nad 16 osob nebo pronájem Segway na akci) je možné do
5ti dnů bez sankce, následně je účtován storno poplatek ve výši zálohy (50% z celkové
částky) a při zrušení akce v den konání je účtován 100% storno poplatek.
• Pokud chcete rezervaci zrušit nebo změnit, kontaktujte nás prosím na email nebo telefonicky
co nejdříve.
• V případě nutnosti zrušení projížďky z naší strany (nesjízdné trasy, ) bude klientovi
poskytnuta možnost vrácení celé částky nebo návrh nového termínu.
Kontaktní informace
Segway Point Praha je oficiálním provozovatelem půjčovny Segway spadajícím pod společnost
GSI distribution s.r.o., výhradního distributora transportérů Segway v ČR.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48
hodin.
Adresa:
- provozovna: Zborovská 66, Praha 5 (projížďky)
- showroom: Plavecká 2, Praha 2 (prodej voucherů, rezervace firemních akcí, prodej
transportérů Segway)

