
Všeobecné	obchodné	podmienky	
rezervačného	systému	FORBIS	Teetime.	

FORBIS	s.r.o.	
Štefánikova	62	
040	01	Košice	
zapísaná	v	obchodnom	registri	Okresného	súdu	Košice	I	
Oddiel:	Sro	
Vložka	číslo:	22677/V	
Sídlo:	Štefánikova	62,	040	01	Košice	
IČO:	44458479	
(ďalej	„poskytovateľ“)	

I.	Úvodné	ustanovenia	

1.1.	Poskytovateľ	je	prevádzkovateľom	“On-line	rezervačného	systému	teetime.frobis.sk“	pre	
golfové	 ihriská	 a	 indoor	 centrá	 (ďalej	 tiež	 „rezervačný	 systém“	 alebo	 “FORBIS	 Teetime”	 ),	
pomocou	ktorého	si	hráč	(ďalej	„užívateľ“)	rezervuje	hrací	čas	na	golfovom	ihrisku,	alebo	v	
indoor	 centre	 prostredníctvom	 on-line	 rezervačného	 systému,	 prístupného	 na	 webovej	
stránke	 http://teetime.forbis.sk.	 Rezervačný	 systém	 je	 dostupný	 z	 viacerých	 zariadení	 a	
platforiem	súčasne	(tablet,	pc	apod.)	

1.2.	Tieto	všeobecné	obchodné	podmienky	používania	(ďalej	„VOP“)	upravujú	vzájomné	práva	
a	 povinnosti	 medzi	 poskytovateľom	 a	 užívateľom	 pri	 používaní	 rezervačného	 systému	
poskytovateľa	a	všetky	zmluvné	vzťahy	s	užívateľom,	ktoré	z	toho	vyplývajú.	

II.	Fungovanie	rezervačného	systému	

2.1.	Užívateľ	najskôr	vyplní	príslušné	údaje	v	registračnom	formulári	rezervačného	systému.	
Registrácia	je	možná	na	základe	mena,	priezviska,	emailovej	adresy	a	telefónneho	čísla.	

2.2	 Pre	 rezervovanie	 hracieho	 času	 postupuje	 užívateľ	 vyplním	 rezervačného	 formulár	 a	
potvrdí	rezerváciu	stlačením	tlačidla	„Rezervovať“.,	

2.5.	 Užívateľ	 berie	 na	 vedomie,	 že	 golfové	 ihrisko,	 alebo	 indoor	 centrum	 je	 oprávnené	
rezerváciu	kedykoľvek	zmeniť	alebo	úplne	zrušiť.	V	takom	prípade	bude	užívateľ	o	tejto	zmene	
vyrozumený	e-mailom.	

	



III.	Uzavretie	zmluvy	o	poskytovaní	služieb	rezervačného	systému	

3.1.	 Ak	 nie	 je	 uvedené	 inak,	 poskytovateľ	 zaisťuje	 pomocou	 rezervačného	 systému	 iba	
potrebnú	 technickú	 časť	 rezervácie,	 pomocou	 ktorej	 sprostredkováva	 pre	 užívateľa	 a	 pre	
golfové	 ihrisko,	 alebo	 indoor	 cenrum	 evidenciu	 rezervácií	 hracích	 časov.	 Jedná	 sa	 teda	 o	
poskytovanie	 služieb	 rezervačného	 systému,	 pomocou	 ktorého	 je	 sprostredkovávaná	
rezervácia	hracieho	času.	

3.2.	K	 rezervácii,	 tj.	 k	uzavretiu	 zmluvy	o	poskytovaní	 služieb	 rezervačného	 systému	medzi	
poskytovateľom	 	 a	užívateľom	 (ďalej	 „Zmluva“)	dochádza	úplným	vyplnením	 rezervačného	
formulára	 užívateľom	 a	 potvrdením	 rezervácie	 stlačením	 tlačidla	 „Rezervovať	 “.	 Stlačením	
„Rezervovať	“	užívateľ	súhlasí	s	týmito	VOP.	

3.3.	Užívateľ	berie	ne	vedomie,	že	poskytovateľ	nie	je	povinný	uzavrieť	Zmluvu	resp.	poskytnúť	
užívateľovi	 služby	 rezervačného	 systému,	 a	 to	 hlavne	 s	 osobami,	 resp.	 s	 užívateľmi,	 ktorí	
predtým	podstatným	spôsobom	porušili	Zmluvu,	tj.	vrátane	týchto	VOP.	

3.4	Užívateľ	 súhlasí	 s	 použitím	 komunikačných	 prostriedkov	 na	 diaľku	 pri	 uzavretí	 Zmluvy.	
Náklady	vzniknuté	užívateľovi	pri	použití	komunikačných	prostriedkov	na	diaľku	v	súvislosti	s	
uzavretím	Zmluvy	(napr.	náklady	na	pripojenie	k	Internetu)	si	hradí	užívateľ	sám.	

IV.	 Podmienky	 poskytovania	 služieb	 rezervačného	 systému	
poskytovateľom	

4.1	Poskytovateľ	nie	je	povinný	poskytovať	službu	rezervačného	systému	v	prípade,	že	jeho	
poskytovaniu	 bránia	 problémy	 na	 strane	 užívateľa	 alebo	 na	 strane	 iných	 osôb.	 Službu	 tak	
nemusí	poskytovateľ	poskytovať	najmä	v	prípade,	keď	dôjde	k	výpadkom	v	dodávke	elektrickej	
energie,	 výpadkom	 dátovej	 siete,	 iným	 poruchám	 spôsobeným	 tretími	 osobami	 alebo	
zásahom	vyššej	moci.	

4.2.	 Poskytovanie	 služby	 rezervačného	 systému	 môže	 poskytovateľ	 zabezpečovať	 tiež	
prostredníctvom	tretích	osôb.	

V.	Podmienky	použitia	služieb	rezervačného	systému	užívateľom	

5.1.	Pri	rezervácii	je	užívateľ	povinný	uvádzať	správne	a	pravdivo	všetky	údaje.	Údaje	uvedené	
užívateľom	v	rezervačnom	formulári	sú	preto	pre	účely	týchto	VOP	považované	za	správne,	
pravdivé	a	úplné.	

5.2.	 Užívateľ	 nie	 je	 oprávnený	 v	 rámci	 používania	 rezervačného	 systému	 používať	
mechanizmy,	nástroje,	programové	vybavenie	alebo	postupy,	ktoré	majú	alebo	by	mohli	mať	
negatívny	 vplyv	 na	 prevádzku	 rezervačného	 systému,	 bezpečnosť	 Internetu	 či	 ďalších	
užívateľov	Internetu.	

5.3.	 Užívateľ	 je	 povinný	 vyvarovať	 sa	 všetkých	 činností	 smerujúcich	 k	 tomu,	 aby	 bola	
znemožnená	 alebo	 obmedzená	 prevádzka	 servera	 poskytovateľa,	 na	 ktorom	 je	 služba	



rezervačného	systému	prevádzkovaná,	alebo	realizovať	iné	útoky	na	tento	server,	ani	nesmie	
byť	 pri	 takejto	 činnosti	 nápomocný	 tretej	 osobe	 či	 tretie	 osoby	 pre	 tento	 účel	 používať.	
Užívateľ	 tiež	 nesmie	 server	 poskytovateľa,	 na	 ktorom	 je	 rezervačný	 systém	 realizovaný,	
zaťažovať	automatizovanými	požiadavkami.	

VI.	Ďalšie	práva	a	povinnosti	strán	

6.1.	Užívateľ	 berie	 na	 vedomie,	 že	 texty,	 fotografie,	 grafické	 diela,	 počítačové	 programy	 a	
ďalšie	 prvky,	 ktoré	 sú	 súčasťou	 obsahu	 rezervačného	 systému	 alebo	 sú	 dostupné	 v	 rámci	
služby	 môžu	 byť	 jednotlivo	 a/alebo	 ako	 celok	 (ďalej	 spoločne	 len	 ako	 „autorské	 diela“)	
chránené	 autorským	 právom.	 Databázy	 dostupné	 v	 rámci	 rezervačného	 systému	 sú	 ďalej	
chránené	 zvláštnym	 právom	 zriaďovateľa	 databázy.	 Ak	 nie	 je	 s	 poskytovateľom	 písomne	
dohodnuté	inak,	môže	k	oprávnenému	použitiu	autorských	diel	dôjsť	len	v	rozsahu	a	spôsobmi	
stanovenými	 rozhodným	 právnym	 poriadkom.	 Najmä	 nie	 je	 užívateľovi	 dovolené	 použitie	
autorských	diel	vo	forme	ich	rozmnožovania	(kopírovania)	za	účelom	dosiahnutia	priameho	
alebo	nepriameho	hospodárskeho	alebo	obchodného	prospechu	a	ďalej	ich	použitie	vo	forme	
rozširovania,	 požičiavania,	 vystavovania	 či	 zverejňovania	 diela	 verejnosti	 (vrátane	
zverejňovania	 verejnosti	 prostredníctvom	 internetu),	 či	 vo	 forme	 neoprávneného	 použitia	
databázy.	

VIII.	Doručovanie	

8.1.Ak	 nie	 je	 dohodnuté	 inak,	 korešpondencia	 súvisiaca	 s	 týmito	 VOP,	 Zmluvou	 či	
poskytovaním	a	fungovaním	služieb	rezervačného	systému	musí	byť	druhej	strane	doručená	
písomne	 a	 to	 elektronickou	 poštou,	 osobne,	 alebo	 doporučene	 prostredníctvom	
prevádzkovateľa	 poštových	 služieb	 (podľa	 voľby	 odosielateľa).	 V	 prípade	 doručovania	
elektronickou	 poštou	 je	 užívateľovi	 korešpondencia	 doručovaná	 na	 adresu	 elektronickej	
pošty,	ktorú	uvedie	v	rezervačnom	formulári.	

8.2.	V	prípade	doručovania	elektronickou	poštou	je	správa	doručená	okamihom	jej	prijatia	na	
server	 prichádzajúcej	 pošty,	 V	 prípade	 doručovania	 osobne	 či	 prostredníctvom	
prevádzkovateľa	 poštových	 služieb	 je	 správa	 doručená	 okamihom	 prevzatia	 zásielky	
adresátom	a/alebo	tiež	odopretím	prevzatia	zásielky,	ak	ju	odoprie	adresát	(poprípade	osoba	
oprávnená	zásielku	za	neho	prevziať)	prevziať.	

IX.	Záverečné	ustanovenia	

9.1.	 Znenie	 týchto	 VOP	 môže	 poskytovateľ	 meniť	 či	 doplňovať.	 Týmito	 zmenami	 či	
doplneniami	nebudú	dotknuté	práva	a	povinnosti,	resp.	zmluvné	vzťahy	vuniknuté	po	dobu	
účinnosti	 predošlého	 znenia	 VOP.	 Zmenu	 VOP	 poskytovateľ	 oznámi	 uverejnení	 na	
internetových	stránkach	poskytovateľa	či	iným	vhodným	spôsobom	najmenej	1	pracovný	deň	
pred	navrhovaným	dňom	účinnosti.	

9.2.	Strany	sa	dohodli,	že	v	prípade,	že	právne	vzťahy	medzi	stranami	obsahujú	medzinárodný	
prvok,	potom	sa	tento	vzťah	riadi	slovenským	právom.	



9.3.	V	prípade,	že	niektoré	ustanovenie	týchto	VOP	je	alebo	sa	stane	neplatným,	neúčinným	
alebo	nerealizovateľným,	použije	sa	namiesto	takéhoto	ustanovenia	to	ustanovenie,	ktorého	
zmysel	 sa	 neplatnému	 ustanovenia	 čo	 najviac	 približuje.	 Tým	 nie	 je	 dotknutá	 platnosť,	
účinnosť	a	realizovateľnosť	ostatných	ustanovení	alebo	VOP	ako	celku.	


