
 

Obchodní podmínky  
 
Níže uvedené obchodní podmínky upravují popis služby, kterou zprostředkovatel VR 
Mobility s.r.o., zapsaný u MS Praha oddíl C vložka 284579, IČ: 06573029, nabízí a 
všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.  
 
1. Předmět služby  
 
1.1 pronájem herního zařízení pro virtuální realitu  
1.2 zpřístupnění vybraných aplikací a softwaru z aktuální nabídky 
1.3 asistence obsluhy při používání herního zařízení virtuální reality 
1.4 instalaci herního zařízení 
 
2. Smluvní vztahy  
 
Rezervací, objednáním zboží či použitím služby vzniká přímý smluvní vztah mezi 
zákazníkem a zprostředkovatelem. VR Mobility s.r.o. je odpovědné za dovezení, 
instalaci, zprovoznění herního zařízení a zpřístupnění vybraných aplikací. V miniherně 
odpovídá za umožnění přístupu  k hernímu zařízení a vybraným aplikacím. Zákazník je 
povinen za tyto službu zaplatit dle stanoveného ceníku. 
 
3. Pravidla rezervace  
 
Rezervaci je možné provést následujícími způsoby:  
 
3.1 prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách společnosti  
3.2 telefonicky  
3.3 prostřednictvím e-mailu  
 
Součástí rezervace musí být jmémo a příjmení, platná e-mailová adresa a platné 
telefonní číslo zákazníka. Minimální možnou rezervační jednotkou je 1 hrací hodina v 
miniherně a 2 hrací hodiny v případě mobilního pronájmu. Rezervace je možné 
provádět pouze na celé hodiny. VR Mobility s.r.o. potvrdí rezervaci prostřednictvím 
e-mailu nebo dohodne detaily rezervace telefonicky.  
 
Závaznou rezervaci mobilního pronájmu je možno ze strany zákazníka stornovat nebo 
změnit nejpozději 7 kalendářních dnů před závazně dohodnutým termínem konání 
mobilního pronájmu. Pokud tak nebude učiněno a rezervace nebude telefonicky a 
písemně stornována nebo změněna, složená kauce na služby mobilního pronájmu je 
nevratná a propadá ve prospěch VR Mobility s.r.o. a to v plné výši v jaké byla složena 
na účet VR Mobility s.r.o. . 
 
V případě rezervace v miniherně je možnost stornování nebo změny 24 hodin před 
rezervovaným termínem.  
 



Zákazník je povinen se dostavit do miniherny alespoň 10 minut před začátkem hrací 
doby. Pokud tak neučiní a zpoždění telefonicky nenahlásí, rezervace může být 
stornována a VR Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo upřednostnit jiného zákazníka. 
Zákazník je povinen v miniherně skončit včas. Prodloužení hrací doby je možné pouze 
po dohodě s obsluhou.V takovém případě bude účtován poplatek za prodloužení hrací 
doby dle ceníku společnosti.  
 
VR Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo zrušení rezervace v případě technických problémů 
či jiných překážek na straně zprostředkovatele a dále i v případě zásahu vyšší moci. V 
takovém případě se zavazuje informovat o této skutečnosti zákazníka co nejdříve 
prostřednictvím e-mailu a telefonu. V tomto případě bude zákazníkovi zaplacená kauce 
na mobilní pronájem vrácena    v plné výši.  
 
4. Cena a způsob platby  
 
Cena a případné slevy se řídí aktuálním ceníkem, který je uveřejněn na webových 
stránkách.  
Při závazné rezervaci termínu mobilního pronájmu je z organizačních důvodů 
vyžadována platba kauce ve výši 2 000,-, splatná na účet VR Mobility s.r.o. v den 
potvrzení termínu konání. Splacením kauce se rozumí, kdy je kauce připsána na účet 
společnosti VR Mobility s.r.o. V případě, že nebude kauce složena v dohodnutém 
termínu, bude považováno, že o závaznou rezervaci nemá zákazník zájem a bude 
upřednostněn zákazník, který kauci zaplatí v čas. 
Doplatek ceny mobilního pronájmu bude proveden v hotovosti v den a místě konání 
pronájmu. Prodloužení hrací doby je možné pouze po dohodě s obsluhou a to jak v 
miniherně, tak při mobilním pronájmu. V takovém případě bude účtován poplatek za 
prodloužení pronájmu zařízení dle ceníku společnosti.  
Platbu není možné provést elektronicky platební kartou 
Platba je z organizačních důvodů vyžadována předem. 
Uplatňuje-li zákazník nárok na poskytnutí možných nabízených slev, je povinen 
prokázat oprávněnost nároku. Vždy je možné uplatnit pouze jednu z nabízených slev, 
slevy nelze sčítat. 
 
Nákup dárkového poukazu zákazník hradí bankovním převodem na účet společnosti            
VR Mobility s.r.o. V hotovosti pouze po předchozí domluvě. Dárkové poukazy VR 
Mobility s.r.o. zasílá elektronicky, po předchozí dohodě si je může zákazník vyzvednout 
osobně v miniherně zprostředkovatele. 
Dárkové poukazy jsou vždy určeny na předem objednaný a daný počet herních hodin 
na nich uvedený. Dárkový poukaz lze uplatnit jednorázově.  
Dárkový poukaz uplatníte u VR Mobility s.r.o. na adrese: Příčná 61, 25162, Mukařov. V 

případě dárkového poukazu na mobilní pronájm VR uplatníte poukaz v místě konání, 

které se dohodne se zákazníkem. Rezervaci je možno provést prostřednictvím online 

rezervačního systému na webových stránkách společnosti VR Mobility s.r.o. nebo 

telefonicky. V případě uplatnění dárkového poukazu je zákazník povinen se jím 

prokázat. Po dohodě je možno dárkový poukaz prodloužit. Nejpozději 7 dní před 

koncem jeho platnosti a to o 1 měsíc od data konce platnosti poukazu. Pokud nebude 



dárkový poukaz uplatněn v době jeho platnosti a nebude v termínu prodloužen, propadá 

v plné výši bez možnosti náhrady.   

 

5. Pravidla používání zařízení pro virtuální realitu 
 
5.1 Přímým zákazníkem VR Mobility s.r.o. může být osoba starší 18-ti let. Mladší osoby 
mohou pronajaté zařízení využívat pouze v doprovodu a dohledu dospělé osoby. 
Minimální hranice používání herního zařízení je 10 let. Horní hranice není omezena. 
Rodiče či jiné doprovázející a dohlížející osoby ručí za škody způsobené svými dětmi.  
5.2 Obsluha může odmítnout poskytnutí služby osobám, které budou působit podezřele, 
zejména pak osobám podnapilým, chovajícím se nevhodně, agresivním a osobám pod 
vlivem drog, či jiných omamných látek.  
5.3 Obsluha herního zařízení je povinna seznámit zákazníky s pravidly pro používání 
herního zařízení a s bezpečnostními pokyny. 
5.4. Zákazníci VR Mobility s.r.o. jsou povinni se řídit pokyny obsluhy. V případě 
poškození zařízení si VR Mobility s.r.o. vyhrazuje právo vymáhat škodu a to v plné výši.  
5.5 VR Mobility s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za úrazy způsobené během 
používání herního zařízení a případné poškození zdraví užíváním herního zařízení. 
Dále VR Mobility s.r.o. nenese odpovědnost za hmotnou škodu způsobenou 
zákazníkovi během používání herního zařízení.  
5.6 Z důvodu bezpečnosti a zajištění komfortu je počet osob, které se mohou zdržovat u 
herní plochy, stanoven na hráče + 4 osoby.  
5.7. Osoba, která provedla rezervaci či platbu za službu, ručí za chování celé skupiny 
ve smyslu úhrady případných škod na zařízení. 
5.8 Zákazníci jsou povinni jednat tak, aby nepoškozovali a neznečišťovali herní prostory 
a vybavení VR Mobility s.r.o. V případě nadměrného znečištění vybavení a zařízení 
jsou povinni zajistit a uhradit jeho vyčištění.  
5.9 Použití virtuální reality může znamenat určitou fyzickou i psychickou zátěž pro lidský 
organismus. Nepoužívejte proto virtuální realitu, pokud jste příliš unavení, ospalí, pokud 
máte zažívací potíže, bolesti hlavy nebo trpíte migrénou či závratěmi. Zákazníkům 
trpícím epileptickou, psychickou nebo srdeční poruchou nebo           jiným 
závažným onemocněním, doporučujeme použití virtuální reality konzultovat s lékařem.  
 
6. Licenční podmínky a použití vlastních zařízení  
 
Zákazníci se zákaznickým účtem u společnosti Steam mohou využívat aplikací, které si 
sami zakoupili, a to přihlášením se na vlastní účet.  
 
7. Reklamace a sporné situace  
 
Zákazník má právo na slevu či vrácení celého obnosu v případě, že dojde na herním 
zařízení zprostředkovatele VR Mobility s.r.o. k technickým potížím, které znemožní jeho 
použití.  
A to v těchto případech a výši : 
 



a. neočekávané technické potíže a poruchy v celkovém součtu 5 - 10 minut z hrací 

hodiny – bez nároku na slevu 

b. neočekávané technické potíže a poruchy v celkovém součtu 11-15 minut z hrací 

hodiny – zákazníkovi bude vráceno 25 % ze zaplacené částky. 

c. neočekávané technické potíže a poruchy v celkovém součtu 16-30 minut z hrací 

hodiny – zákazníkovi bude vráceno 50 % ze zaplacené částky. 

d. neočekávané technické potíže a poruchy v celkovém součtu 31 a více minut z 

hrací hodiny – zákazníkovi bude vráceno 100 % ze zaplacené částky. 

 
VR Mobility s.r.o. si vyhrazuje právo zrušení rezervace v případě technických problémů 
či jiných překážek na straně zprostředkovatele a dále i v případě zásahu vyšší moci. V 
takovém případě se zavazuje informovat o této skutečnosti zákazníka co nejdříve 
prostřednictvím e-mailu a telefonu, který poskytl v rezervaci. V tomto případě bude 
zákazníkovi zaplacená kauce na mobilní pronájem vrácena v plné výši. 
Jestliže zákazníci budou jednat v rozporu s pravidly používání herního zařízení a 
poškodí jej, jsou povinni zařízení (případně jeho část) uhradit v plné výši. V případě 
škody budou vyzváni k identifikaci – poskytnutí čísla občanského průkazu (případně 
jeho kopie) a osobních údajů.  
  
 
8.Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení  
 
8.1.V souvislosti s objednáním a závaznou rezervací služby je nutné zpracovávat 
adresní údaje o zákazníkovi. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou 
osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů (dále společně vše jen 
jako osobní údaje).  
 

• jméno a příjmení 

• adresa bydliště  

• identifikační číslo 

• daňové identifikační číslo 

• adresa elektronické pošty 

• telefonní číslo  
 
Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely 
realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních 
sdělení prodávajícímu. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při 
objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že 
je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých 
osobních údajích. Zpracováním osobních údajů Zákazníka může prodávající pověřit 



třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob zajišťujích službu nebudou osobní údaje 
prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám. Osobní 
údaje budou zpracovávány po         dobu neurčitou. Osobní údaje budou 
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné 
podobě neautomatizovaným způsobem. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní 
údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních 
údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních 
údajů může ve vztahu                  k prodávajícímu odvolat písemným 
oznámením doručeným na kontaktní adresu prodávajícího. V případě, že by se 
zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních 
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v 
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 
zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, 
aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o 
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost 
zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel 
odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má 
zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto 
ustanovením není dotčeno oprávnění zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad 
pro ochranu osobních údajů přímo. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých 
osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo 
za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu 
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Zákazník souhlasí se 
zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na 
elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení 
prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka. Rezervační systém není datově 
propojený se systémem VR Mobility s.r.o. VR Mobility s.r.o. neručí za ochranu dat, která 
zákazník poskytnul rezervačnímu systému.  
V souladu s ust. § 84 a § 85 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

zákazník výslovně souhlasí s pořizováním fotografií a videozáznamů jeho osoby a 

souhlasí se zveřejněním pořízených fotografií a videozáznamu společností VR Mobility 

s.r.o. na sociálních sítích Facebook, Instagram a podobně k propagačním účelů 

společnosti. 

 
 
8.2 Doručování  
 
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí 
být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo 
doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). 
Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce 
služeb. Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem 
jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou 
může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování 



osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí 
zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku 
převzít.  
 
8.3 Ochranná lhůta zákazníka  
 
Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy dle ustanovení zákona č. 89/2012  
občanského zákoníku, v platném znění a to do čtrnácti (14) dnů od objednání služby. 
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 
čtrnácti (14) dnů od objednání služby, a to na kontaktní adresu prodávajícího, či na 
adresu elektronické pošty prodávajícího. 
 
9. Závěrečná ustanovení  
 
Zákazník je povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami VR Mobility s.r.o. 
ještě před odesláním objednávky a započetím využívání služeb. Dodržování 
obchodních podmínek je závazné pro obě strany.  
 
10. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek  
 
Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává 
platnost ostatních ustanovení nedotčena.  
 
Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2018  
 


