
OBCHODNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA DARČEKOVÝCH 

POUKÁŽOK 

 

 

1. Ktokoľvek má možnosť zakúpenia Darčekovej poukážky na cvičenie vo vode s deťmi 

od 3 mesiacov do 3 rokov. Spoločnosť AB MEDION, s. r. o. však nemá povinnosť 

vydávať Darčekové poukážky v množstve požadujúcom od svojich zákazníkov. 

V prípade, že spoločnosť AB MEDION, s. r. o. nemá dostatok Darčekových poukážok, 

a teda dopyt presahuje ponuku, jedine spoločnosť AB MEDION, s. r. o. má právomoc 

rozhodnúť o tom, čí budú ďalšie Darčekové poukážky zadané do výroby a následne 

ponúknuté na predaj. 

2. Darčekové poukážky sa vydávajú na celý balík kurzov, pričom zákazníci majú možnosť 

zakúpiť si buď kurz s piatimi alebo desiatimi lekciami. Lekcie prebiehajú raz týždenne, 

čo znamená že Darčeková poukážka s piatimi lekciami sa bude vzťahovať na kurz, ktorý 

bude prebiehať 5 po sebe nasledujúcich týždňov a Darčeková poukážka s desiatimi 

lekciami sa bude vzťahovať na kurz, ktorý bude prebiehať 10 po sebe nasledujúcich 

týždňov. 

3. Osoba, ktorá Darčekovú poukážku zakúpi, ju môže darovať komukoľvek podľa svojho 

výberu. Darčeková poukážka je neprenosná a vzťahuje sa len na jedno dieťa, ktorého 

meno a priezvisko je uvedené na Darčekovej poukážke. Darčeková poukážka je platná 

do 3 rokov dieťaťa, ktorého meno a priezvisko je uvedené na poukážke. 

4. Spoločnosť AB MEDION, s. r. o. negarantuje ani nezabezpečuje prihlásenie sa na 

konkrétny termín kurzu. Prihlasovanie rodičov a ich detí do jednotlivých kurzov 

prebieha online tak, že rodičia sa sami prihlasujú na voľné kurzy. Rodič, ktorého dieťa 

sa bude na základe Darčekovej poukážky zúčastňovať kurzu, vypíše na Darčekovú 

poukážku dátum a čas kurzu až po tom, ako svoje dieťa prostredníctvom online systému 

prihlási do kurzu. 

5. Rodič, ktorý svoje dieťa prihlási online do kurzu, následne zašle email na 

andrea@veselerybicky.sk v ktorom oznámi spoločnosti AB MEDION, s. r. o., že svoje 

dieťa prihlásil do kurzu na základe Darčekovej poukážky spolu s uvedením mena 

a priezviska dieťaťa a s dátumom a časom kurzu, na ktoré svoje dieťaťa prihlásil. 

6. Najneskôr v prvý deň začatia kurzu pred prvou lekciou, rodič odovzdá darčekovú 

poukážku v priestoroch plávania Veselých rybičiek na adrese Zákvašov 1489/1, 017 07 

Pov. Bystrica (na recepcii).  

7. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za peniaze.  

8. Náhrady za vymeškané lekcie sa uplatňujú rovnako ako pri bežnom prihlásení do kurzu. 

 

Schválil: 

 

JUDr. Mgr. Andrea Ballová, konateľ. 
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