
Všeobecné obchodní podmínky  
Aerodrome Promotion s.r.o. 
 
IČ: 056 31 661, DIČ: CZ05631661, se sídlem Praha 10 - Hostivař, Průmyslová 1472/11,  
102 00, zapsaná v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C,  
vložce č. 267807 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Společnost Aerodrome Promotion s.r.o. (dále jen „Společnost“) je pořadatelem 

kulturních představení, hudebních vystoupení a jiných společenských nebo 
obdobných vystoupení (dále jen „Vystoupení“) a zároveň zajišťuje prodej a distribuci 
vstupenek na jednotlivá Vystoupení. 

1.2 Zákazníky jsou fyzické osoby nebo právnické osoby, které se Společností uzavřou kupní 
smlouvu o koupi vstupenek. Zákazníci jsou při nákupu vstupenek a účasti  
na jednotlivých Vystoupeních vázáni těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 

1.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Společnosti 

a zákazníků, vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy o koupi vstupenek. 

 
2. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
2.1 Veškeré aktuální informace o vstupenkách a jednotlivých Vystoupeních jsou dostupné 

na webových stránkách Společnosti www.aerodrome-festival.eu , www.aerodrome.cz 
(webové stránky Vystoupení) a www.aerodrome-promotion.cz, www.aerodrome-
promotion.sk, www.invition.sk,  www.inviton.cz (webové stránky pro prodej 
vstupenek) (dále jen „webové stránky“) nebo v aplikaci, kterou budou mít zákazníci 
možnost stáhnout do svého mobilního telefonu. Zákazníkům je k dispozici kontakt na 
obchodní oddělení Společnosti na emailové adrese info@aerodrome.cz  
(dále jen „obchodní oddělení”). 

2.2 Vstupenky na jednotlivá vystoupení mohou mít formu běžnou – tištěnou nebo formu 
elektronickou. Každá vstupenka je opatřena unikátním QR kódem. Vstupenka bude 
v den konání Vystoupení vyměněna u vstupní brány za náramek/pásku s identickým 
QR kódem anebo elektronickým čipem RFID.  

2.3 Způsoby objednávky vstupenek jsou následující: 
 objednávka vstupenek prostřednictvím zákaznického účtu, provedl-li zákazník 

předchozí registraci na www.inviton.cz nebo www.inviton.sk  
 objednávka vstupenek prostřednictvím nákupní části webových stránek bez 

nutnosti předchozí registrace zákazníka 
 objednávka prostřednictvím obchodního oddělení při hromadných objednávkách 

vstupenek 
 zakoupení vstupenek přímo na místě konání akce 

2.4 Objednávka obsahuje vždy tyto údaje:  
- počet kusů vstupenek 
- zvolený způsob úhrady kupní ceny za vstupenky a  
- kontaktní údaje zákazníka (jméno a příjmení, e-mailová adresa, věk, 

adresa pro doručování - když je třeba). 
 

http://www.aerodrome-festival.eu/
http://www.aerodrome.cz/
http://www.aerodrome-promotion.cz/
http://www.aerodrome-promotion.sk/
http://www.aerodrome-promotion.sk/
http://www.invition.sk/
http://www.inviton.cz/
http://www.inviton.cz/
http://www.inviton.sk/


Údaje uvedené v objednávce jsou Společností považovány za správné. Odeslání 
objednávky se považuje za takový úkon zákazníka, který je pro smluvní strany 
závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech 
povinných údajů v objednávce, udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů  
a potvrzení zákazníka o tom, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními 
podmínkami.  

2.5 Smluvní vztah mezi Společností a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky 

(akceptací), jež je Společností zasláno zákazníkovi na emailovou adresu zákazníka tak, 

jak uvedeno níže. 

2.6 Zákazník bere na vědomí, že Společnost není povinna uzavřít kupní smlouvu, a to 

zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně 

obchodních podmínek). 

2.7 Neprodleně po obdržení objednávky pošle Společnost zákazníkovi automatický email 
o obdržení objednávky. 

 V případě, že zákazník zvolil jako způsob úhrady kupní ceny za vstupenky platbu 
převodem, bude automatický email obsahovat platební údaje. Po připsání platby 
na účet Prodávajícího pošle Prodávající na emailovou adresu zákazníka email  
s potvrzením úhrady objednávky a elektronickou vstupenkou. 

 V případě, že zákazník zvolil jako způsob úhrady kupní ceny platbu kartou, po 
obdržení objednávky bude zákazník přesměrován na platební bránu, kde vyplní 
potřebné údaje: číslo karty, platnost, cvc kód. Po stvrzení a verifikaci platby je 
zákazníkovi zaslána elektronická vstupenka na emailovou adresu, kterou uvedl jako 
kontaktní. 

2.8 V případě, že zákazník projeví zájem o vstupenky v tištěné formě, zvolí zákazník jeden 
z výše uvedených způsobů plateb. Cena vstupenky bude v tomto případě navýšena  
a náklady související s jejím doručením. Po připsání platby na účet Společnosti bude 
zákazníkovi zaslána stvrzenka o platbě. Stvrzenka nenahrazuje vstupenku. Vstupenka 
v tištěné formě bude klientovi doručena na adresu, kterou zadal jako kontaktní,  
a to nejpozději dva týdny před konáním Vystoupení.  

2.9 Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky, požádat 

zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky. 

2.10 V případě, že zákazník kromě vstupenek, které jsou samy o sobě dokladem  
o zakoupení vstupenky, potřebuje i jiný doklad, může se obrátit na obchodní 
oddělení a o tento doklad bezprostředně po zakoupení vstupenek požádat. Doklad 
bude zaslán elektronicky, nebude-li dohodnuto jinak. Je-li zákazníkem právnická 
osoba, bude spolu se vstupenkou automaticky zaslána faktura. 

2.11 Nákup vstupenek na místě konání Vystoupení v den jeho konání je možný, pokud 
vstupenky nebudou vyprodány dříve. 

 
 

3. PLATBY ZA VSTUPENKY A PLATBY S NÁKUPEM VSTUPENEK SOUVISEJÍCÍ 
3.1 Způsoby platby  

 Nákup prostřednictvím webových stránek lze uskutečnit platební (kreditní) kartou 
nebo bankovním převodem 

 Nákup prostřednictvím obchodního oddělení – v případě hromadných objednávek 
se lze dohodnout na vystavení faktury  



 Nákup na místě konání Vystoupení v den jeho konání lze uskutečnit v hotovosti 
nebo platební (kreditní) kartou. 

3.2 Platby související s nákupem vstupenek: 
 Výše ceny vstupenky se zobrazuje na webových stránkách v rámci informace  

o předmětném Vystoupení. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, cena vstupenky je 
uvedena včetně zákonné sazby DPH. 

 Pokud zákazník projeví zájem o vstupenku v tištěné formě, v takovém případě se 
bude k ceně tištěné vstupenky připočítán poplatek za doručení. 

 Přehledný souhrn veškerých částek, které při nákupu vstupenek zákazník zaplatí, se 
zobrazí vždy ještě před uskutečněním platby. 

3.3 Způsoby platby se mohou měnit v závislosti na době do trvání Vystoupení, například 
platba bankovním převodem není krátce před Vystoupením možná. Dále se mohou 
měnit u jednotlivých Vystoupení. 

3.4 Zakoupené vstupenky není možné vrátit ani vyměnit. Platby za vstupenky a platby 

související s nákupem vstupenek se nevrací, pokud není výslovně uvedeno jinak. 

3.5  Platby za vstupenky bude možné uskutečnit v korunách českých nebo  

v eurech. 

 

4. DORUČOVÁNÍ VSTUPENEK ZÁKAZNÍKOVI 
4.1 Způsoby doručení vstupenek  

 při nákupu vstupenky v elektronické formě si ji zákazníci vytisknou sami (možnosti 
tisku i v černobílé variantě) nebo ji předloží v elektronické podobě na mobilním 
telefonu  

 při nákupu vstupenky v tištěné formě obdrží zákazník elektronicky doklad o koupi, 
tento doklad však nenahrazuje vstupenku. Vstupenka v tištěné formě bude 
zákazníkovi doručena na adresu, kterou zadal při registraci, a to nejpozději dva 
týdny před konáním Vystoupení. Společnost si vyhrazuje právo omezit možnost 
doručování vstupenek pouze na území České Republiky. 

4.2 Způsoby doručení se mohou měnit v závislosti na době do Vystoupení, například 
doručení vstupenek v tištěné formě není krátce před Vystoupením možné. Dále se 
mohou měnit u jednotlivých Vystoupení. 
 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
5.1 Zakoupené vstupenky není možné vrátit ani vyměnit. 
5.2 Je-li zákazníkem spotřebitel, z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského 

zákoníku nelze od uzavřené smlouvy o koupi vstupenky odstoupit postupem podle 
§ 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v 
daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Vystoupení, 
k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době. 
 
 

6. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
6.1 Zákazníci jsou v souvislosti se vstupem na konkrétní Vystoupení vždy povinni 

dodržovat pravidla stanovená Společností. Jsou rovněž povinni podrobit  
se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Vystoupení. Provozní a návštěvní řád 
bude k dispozici na webových stránkách, v aplikaci mobilního telefonu popřípadě na 
zadní straně tištěné vstupenky nebo na místě konání Vystoupení. 



6.2 Společnost si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu a místa konání 
Vystoupení. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo Společnosti na vědomí. 

6.3 Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo objednávkový a distribuční 
systém provozovaný Společností uvedený v těchto Všeobecných obchodních 
podmínkách Společnost neodpovídá.  

6.4 Řádně zakoupené vstupenky v jakékoli formě jsou zákazníci povinni vždy bezpečně 
uschovat. Jejich veřejným publikováním se vystavují riziku zneužití vstupenky a riziku, 
že jim ze strany Společnosti nebude přístup na Vystoupení povolen.  

6.5 Zákazník si je vědom, že mu koupí vstupenky nevznikají žádná práva na používání 
registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Společnosti, není-li  
v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

 
7. REKLAMAČNÍ ŘÁD 
7.1 Reklamaci může zákazník uplatnit pouze v případě, že při nákupu vstupenek  

postupoval v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 
7.2 V případě, že vstupenka nebude zákazníkovi doručena způsobem, který si zákazník 

zvolil a který řádně a včas uhradil, uvědomí zákazník obchodní oddělení. Bude-li 
zjištěno, že došlo ke ztrátě zasílané vstupenky z důvodů neležících na straně zákazníka, 
Společnost zákazníka o tomto vyrozumí a vrátí mu peníze zaplacené za nedoručené 
vstupenky včetně poplatku za doručení, nedohodne-li se se zákazníkem jinak. 
Společnost však nenese žádnou odpovědnost, pokud skutečnost, že vstupenky nebyly 
zákazníkovy doručeny, byla způsobená třetí stranou. 

7.3 Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po doručení vstupenky její správnost  

a úplnost. V případě chybných údajů uvedených na vstupence uvědomí zákazník 

obchodní oddělení Společnosti za účelem jejich nápravy. 

7.4 Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo 

odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazena novou a zákazníkovi nebude 

poskytnuta žádná náhrada.  

7.5 Výpadek webových stránek není předmětem reklamace. 

7.6 V případě, že ze strany Společnosti dojde k úplnému zrušení Vystoupení, bude 
zákazník, který Společnosti poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa apod.) 
prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že je Vystoupení zrušeno. 
Společnost neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto 
kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění  
o zrušení Vystoupení se zpožděním. Informace o zrušení Vystoupení Společnost 
zveřejní také na webových stránkách. 

7.7 Dojde-li ze strany Společnosti k úplnému zrušení Vystoupení, vrátí Společnost 
zákazníkovi platbu, kterou od zákazníka v souvislosti se zrušeným Vystoupením 
obdržela (tj. platbu za vstupenku na Vystoupení). Společnost se může se zákazníkem 
dohodnout také na výměně vstupenky za vstupenku na jiné vystoupení. Případný 
cenový rozdíl bude mezi stranami vypořádán. 

7.8 Dojde-li ze strany Společnosti k úplnému zrušení Vystoupení, přičemž zákazník, který 
Společnosti již vstupenku na toto Vystoupení řádně zaplatil, tuto vstupenku dosud 
nepřevzal nebo mu nebyla Společností dosud odeslána, bude tomuto zákazníkovi 
platba vrácena prostřednictvím jeho platební karty, kterou vstupenku zaplatil, nebo 
na účet, ze kterého Společnost platbu za vstupenku obdržela. 



7.9 Dojde-li k úplnému zrušení Vystoupení, přičemž zákazník, který Společnosti již 
vstupenku na toto Vystoupení řádně zaplatil, tuto vstupenku obdržel, bude postup 
při vracení platby následující: 
 Pokud byla vstupenka na zrušené Vystoupení zakoupena přes webové stránky, 

doručí zákazník tuto vstupenku bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu 
obchodního oddělení. Zákazníkovi bude vrácena platba ponížena o částky za 
doručení vstupenek bankovním převodem na účet, který zákazník za tím účelem 
Společnosti písemně sdělí; 

 Pokud byla vstupenka na zrušené Vystoupení zakoupena v rámci hromadné 
objednávky přes obchodní oddělení Společnosti, musí být doručena Společnosti 
bez zbytečného odkladu. Platba bude v těchto případech vždy vrácena pouze 
osobě, která v rámci hromadné objednávky vstupenky zaplatila.  

7.10 Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba učinit bez zbytečného odkladu na  
e-mailové adrese obchodního oddělení Společnosti. Na pozdější reklamace nebude 
brán zřetel. 

7.11 K jakékoliv jiné reklamaci, než která se opírá o skutečnost, že Vystoupení bylo 
Společností zcela zrušeno, dá Společnost stanovisko do 30 dnů.  

7.12 Společnost se zprostí odpovědnosti v případě, že ve splnění povinností Společnosti 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle 
na její vůli, tzv. vyšší moc. Událostí vyšší moci se pro účely těchto Všeobecných 
obchodních podmínek rozumí mimo jiné i výpadek v síti nebo nedostupnost 
rezervačního systému Společnosti. 

7.13 U Společnosti nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakékoli 
Vystoupení, kterou zákazník zakoupil jinak, než na základě kupní smlouvy uzavřené 
se Společností. 

 
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
8.1 Společnost shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne 

zákazník (i potencionální) při nákupu vstupenky a užívání webových stránek 
Společnosti na základě souhlasu zákazníka. Osobními údaji ve smyslu zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou informace o osobě zákazníka, na 
základě kterých jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Společnost osobní údaje 
shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací 
v zabezpečeném datovém úložišti. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem 
o ochraně osobních údajů. Společnost je oprávněna pověřit v souladu s tímto 
zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele. 
 
 

8.2 Společnost zpracovává osobní údaje tak, že 
 je sbírá pro pozdější využití, jako je např. odesílání zakoupených vstupenek, zasílání 

informací o změnách u Vystoupení či vstupenek, umožnění vstupu zákazníka na 
Vystoupení; 

 uchovává osobní údaje za účelem vyhodnocení, udržení a zdokonalování vztahů  
se svými (potenciálními) zákazníky nebo pro vylepšování svých služeb a produktů; 

 je sbírá pro své pozdější využití pro marketingové účely, výzkumy trhu nebo pro 
zasílání informací, které by mohly být pro (potenciálního) zákazníka zajímavé; 



 je zpracovává pro využití v reklamě, newsletterech a dalších v souladu s požadavky 
zákazníka nebo potenciálního zákazníka; 

 je užívá pro získání provozních informací, vyvíjení produktů a služeb nebo dalších 
aktivit, které mohou podpořit obchodní postupy; 

 je užívá k uplatňování a provádění zákonných povinností. 
  

8.3 Poskytnutím osobních údajů Společnosti, resp. nákupem vstupenky dává zákazník 
souhlas se zpracováním osobních údajů způsobem, který je popsán výše a se šířením 
obchodních sdělení Společnosti, která budou zahrnovat jak obchodní sdělení týkající 
se služeb Společnosti, tak i služeb třetích stran, na e-mailovou adresu uvedenou 
zákazníkem při nákupu vstupenky. 

8.4 Zákazník je oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se zpracování svých údajů pro 
marketingové účely a to písemně. Společnost je v takovém případě povinna 
bezodkladně ukončit zpracování těchto údajů pro tyto účely. Zákazník je rovněž 
oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se šířením obchodních sdělení elektronickými 
prostředky a to písemně. Společnost je v takovém případě povinna bezodkladně 
ukončit zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky zákazníkovi. Nesouhlas 
lze vyslovit prostřednictvím e-mailové adresy obchodního oddělení. 

8.5 Přenos dat mezi počítačem zákazníka a serverem Společnosti je během nakupování 
vstupenek zabezpečen šifrováním pomocí protokolu SSL, a to za účelem ochrany 
přenášených dat. 

8.6 Společnost si vyhrazuje právo ukončit a odstranit uživatelské účty těch zákazníků 
(uživatelů), kteří za období dvanácti po sobě jdoucích měsíců neuskuteční žádný nákup 
vstupenek nebo opakovaně poruší tyto Všeobecné obchodní podmínky. 
 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
9.1 Pokud by bylo některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek  

a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. 
9.2 V případě, že dojde mezi Společností a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku 

spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Vystoupení pořádané 
Společností či v souvislosti s konáním či průběhem pořádaného Vystoupení, který se 
nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a Společností, může 
zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, 
Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,  
e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu 
Evropské komise pro řešení sporů na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 

9.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti 
dne12.12.2017. Společnost si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky  
a reklamační řád aktualizovat. 

 
 
 
Aerodrome Promotion s.r.o. 
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