
 

Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů 
Prodejce: 

NaPlachetnici, s.r.o. 
Wellnerova 599/6, 779 00 Olomouc 
IČ: 28580851 
DIČ: CZ28580851 

 
1 Základní informace 
− Místo prodeje: 

https://form.simpleshop.cz/78mK/buy/ 
− Firma NaPlachetnici, s.r.o. umožňuje nákup 

dárkových poukazů na čerpání služeb nabízených 
v místě Baťův kanál - přístav Petrov podle těchto 
podmínek. 

− V nabídce jsou dárkové poukazy: 
− VÁNOČNÍ POUKAZ: PŮLDENNÍ PRONÁJEM 

MOTOROVÉHO ČLUNU (jedná se o půldenní 
(4 hodiny) pronájem motorového člunu 
v přístavu Petrov na Baťově kanále. K řízení 
člunu nepotřebujete předchozích zkušeností 
ani kapitánské zkoušky. Jedná se o pronájem 
člunu o kapacitě 4 osoby - Zuzana, Andulka, 
Viktorka nebo Martina). 

− VÁNOČNÍ POUKAZ: CELODENNÍ PRONÁJEM 
MOTOROVÉHO ČLUNU (jedná se o celodenní 
(8 hodin) pronájem motorového člunu 
v přístavu Petrov na Baťově kanále. K řízení 
člunu nepotřebujete předchozích zkušeností 
ani kapitánské zkoušky. Jedná se o pronájem 
člunu o kapacitě 4 osoby - Zuzana, Andulka, 
Viktorka nebo Martina). 

2 Platba dárkových poukazů 
− Nabídka ceny uváděné na eshopu prodejce je 

smluvní, konečná, vždy aktuální a platná, a to po 
dobu, kdy je takto Prodávajícím v internetovém 
obchodě nabízena. 

− Platba dárkového poukazu probíhá vždy předem 
před fyzickým čerpáním služeb ve 100% krytí 
celkové částky – úhrada předem na základě 
zaslané objednávky prodejcem na kontakt (email) 
uvedený zákazníkem při objednávce dárkového 
poukazu eshopu. 

− Prodávající akceptuje následující platební 
podmínky:  
− Platba bankovním převodem 

− Systémem je automaticky zaslán dárkový poukaz 
s unikátním kódem ihned po objednávce. 
Dárkový poukaz je zaslán na kontakt (email) 
uvedený zákazníkem při objednávce dárkového 
poukazu eshopu. Dárkový poukaz je platný po 
jeho zaplacení. 

− Pro koupení poukazu není nutné provádět 
rezervaci na konkrétní termín. Poukaz obsahuje 
unikátní číslo (voucher), které obdarovaný 

použije pro rezervaci konkrétního (vlastního) 
termínu.  

3 Čerpání a platnost dárkových poukazů 
− Držitel poukazu může služby čerpat pouze 

jednorázově bez možnosti průběžného čerpání. 
− Dárkový poukaz je platný v případě, že je 

uhrazený a opatřen číslem voucheru (kódem). 
− Pro využití tohoto dárkového poukazu je nutná 

online rezervace. 
− Postup rezervace: 

− Navštivte stránku www.batuvkanalpetrov.cz 
− Vyberte „Půjčovny lodí“. 
− Vyberte si plavidlo (Zuzana, Andulka, Viktorka 

nebo Martina). 
− Vyberte si volný termín. 
− Vyplňte online rezervaci a do pole „Voucher“ 

vložte číslo koupeného dárkového poukazu. 
− Termín realizace pronájmu musí být v období od 

1. 5. - 30. 9. 2019. 
− Rezervace musí proběhnout od 1.1.2019 do 

30. 6. 2019. V případě rezervace po tomto 
termínu je nutné kontaktovat prodejce – 
manipulační poplatek v tomto případě činí 600 
Kč. 

− Případné další dotazy a informace je možné získat 
na kontaktech: 
− info@batuvkanalpetrov.cz 
− +420 774 408 943 

− Dárkový poukaz je vždy nutné před čerpáním 
služby předložit v půjčovně Baťův kanál Petrov. 

− Po uplynutí doby platnosti nevyčerpanou částku 
ani její část nelze zpětně proplatit či nahradit 
jinými službami. 

− Pokud během platnosti poukazu není hodnota 
poukazu využita, hodnota poukazu propadá bez 
náhrady. 

4 Storno a změny dárkového poukazu 
− Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za 

hotovost. 
− Náplň dárkového poukazu je pevně dána a nelze 

ji měnit za jiné služby v rámci nabídky služeb 
Půjčovny lodí Baťův kanál Petrov. 

− Dárkový poukaz není vystavován jako cenina, ale 
jako potvrzení o zaplacení.  

− Storno dárkového poukazu není možné. 
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