
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platné od 01. srpna 2016

Aktuální všeobecné obchodní podmínky (dále ´VOP´) vytyčují obecné podmínky 
pro kartu  HELLOPAY™ (dále ´karta´) vydávanou společností ENTERTAINMENT 

TECHNOLOGY S.R.O. (dále ´vydavatel´) stejně jako práva a povinnosti uživatele 
karty (dále ´uživatel´) týkající se užívání karty. Ustanovení aktuálních VOP jsou 
směrodatné ve vztahu ke všem právním vztahům mezi vydavatelem a uživatelem
ve spojení s používáním karty. Vydavatel publikuje platné VOP na webové stránce
www.hello-pay.cz, kde mohou být k dispozici k nahlédnutí a tisku. 

I. DEFINICE

1. Vydavatel: ENTERTAINMENT TECHNOLOGY s.r.o., se sídlem Růžová 951/13, Praha 1, IČ
24186279.

2. Karta: bezkontaktní, na technologii RFID založený poukaz na elektronickou 
platbu.

3. Partnerská místa: všechny události a místa konání, kde je možné platit kartou. 
V případě událostí to jsou události, kde není přijímána hotovost a kde je uvedeno,
že platba je možná pouze kartou. V případě jiných míst konání (zábavní místa), 
kde je uvedeno jméno karty, je možné platit kartou,  v hotovosti nebo bankovní 
kartou. 

4. Služba: všechny benefity, které zpřístupní vydavatel – bezplatně nebo za 
protislužbu – ve spojitosti s použitím karty. 

5.  Uživatel: uživatel karty dle § 4 odst. 2 zákona o platebním styku.

6. Spolupracující: subdodavatel nebo zástupce vydavatele, který se ujímá 
poskytování služby. 

7. Třetí strana: všechny fyzické osoby nebo právní subjekty mimo vydavatele a 
právnické subjekty a fyzické osoby v kontaktu s vydavatelem a uživatelem.

8. Zásady: vnitřní regulace místa přijetí, jednotlivě určené těmito místy přijetí. 

9. Webová stránka: webová stránka vydavatele, umístěná na www.hello-pay.cz

10. Organizátor: organizátor dané události a provozovatel dalších partnerských 
míst, se kterými vydavatel vstoupil do smluvně právního vztahu.

11. Transakce: nákup(y) provedené kartou, dobití zůstatku na kartě, vyplácení 
zůstatku na kartě v hotovosti.  Dotazy ohledně zůstatku na kartě nepředstavují 
transakci. 

II. ROZSAH VOP



1. Rozsah aktuálního VOP zahrnuje právní vztah vydatele a uživatele. Právní 
vztah vydavatele a  spolupracujícího je regulován samostatným smluvně právním
vztahem. 

2. Aktuální VOP jsou platné po neomezenou dobu.

3. Uživatel bere na vědomí, že vydavatel je oprávněn jednostranně doplnit 
z oprávněných důvodů stávající VOP. Oprávněné důvody zahrnují změny 
v závazných ustanoveních zákonných nařízení týkajících se právního vztahu mezi 
stranami, stejně jako další okolnosti v případě, kdy změnu zdůvodní jiné situace, 
které závažně ovlivňují bezpečné a řádné používání karty. Následně po doplnění 
k VOP je vydavatel zavázán publikovat nové, sloučené VOP na webové stránce, 
aby informoval uživatele. Publikováním doplněných VOP na webové stránce se 
stávají změny okamžitě platnými a účinnými. Vydavatel doporučuje uživatelům 
bedlivě sledovat změny ve VOP na webové stránce. Použitím karty uznávají 
uživatelé závaznou povahu ustanovení aktuálních VOP. 

III. VZNIK PRÁVNÍHO VZTAHU

1. Uživatelé výslovně uznávají skutečnost, že obdržení a použití karty zakládá 
uskutečnění právního vztahu mezi uživatelem a vydavatelem. 

2. Uživatelé mohou obdržet své karty na události nebo na jiném místě konání, 
prostřednictvím doručení listovní zásilkou či na označených místech, za poplatek 
za užívání karty ve výši 50 Kč  (slovy: padesát korun českých), popř. zdarma vůči 
depozitnímu poplatku ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých), který bude 
návštěvníkům vyplacen po vrácení nepoškozené karty dle níže uvedených VOP. 
Více informací o místech, kde je karta k vyzvednutí, je uvedeno v seznamu na 
webových stránkách partnerských míst.

3. Organizátor je u partnerských míst oprávněn jednostranně rozhodnout o 
závazném zavedení karty a jejího příjímání jako metody plateb – výhradně i 
nevýhradně. 

4. Karta je platná při převzetí a její použití je možné po počátečním dobití. 

IV. REGISTRACE

1. Karta může být používaná bez registrace, ale registrace zvyšuje bezpečnost 
použití karty. Neboť zůstatek na ztracené kartě může být blokován pouze v tom 
případě, když byla karta před tím registrována. 

2. Kartu je nutné registrovat pouze jednou a registrace je platná pro všechna 
partnerská místa. 

3. Vydavatel tímto prohlašuje, že pokud uživatel ztratí neregistrovanou kartu, 
kdokoli může získat přístup k jejímu zůstatku, neboť karta nemůže být blokována.

4. S ohledem na výše řečené doporučuje vydavatel provedení registrace karty. 
Vydavatel na sebe nebere žádnou odpovědnost za opomenutí registrovat kartu, 



nedodržení pravidel, ztrátu karty nebo poškození či jakoukoli újmu vzniklou kvůli 
jejímu použití neautorizovanou stranou. 

5. Karty nejsou v podstatě vedeny na jméno, přesto by uživatel neměl poskytovat
kartu žádné třetí straně a měl by ji uchovávat na bezpečném místě. Registrace 
karty může být dokončena na webové stránce www.hello-pay.cz po zadání jména,
e-mailu, data narození, pohlaví a zvolení si libovolného hesla. Během registrace je
poskytování dat a manipulace s osobními údaji založeno na dobrovolném 
souhlasu uživatele. V případě registrace jsou data spojena pouze s poskytnutým 
jménem a emailovou adresou. Primárním účelem manipulace s daty je sledování 
transakcí provedených s kartou. Po registraci je možné na registrovanou kartu na 
internetové stránce přidávat, doplňovat a vkládat údaje o kartě. Registrovaní 
uživatelé mohou na webové stránce sledovat datum, místo a částku za nákupy 
vykonané kartou. 

V. DOBÍJENÍ

1. Karty jsou svázány se zůstatkem ve  českých korunách. Tento zůstatek může 
být navýšen o jakoukoli sumu. Maximální zůstatek karty nemůže překročit 
ekvivalent 500 EUR v korunách českých. S kartou je možno nakupovat do 
jakékoliv výše, pokud zůstatek na kartě kryje tyto nákupy. Zůstatek na kartě 
může být kdykoli navýšen.

2. V případě událostí mohou být karty dobity na partnerských místech a jiných 
dobíjecích místech nebo přepážkách, kde jsou přijímány, tedy na platebním místě
během otvírací doby partnerských míst. Informace o různých možnostech a 
partnerských místech jsou pro uživatele k dispozici uvedeny na webové stránce. 

3. Dobíjení kreditní karty: zůstatek karty může být navýšen o sumu nepřevyšující 
jednorázově ekvivalent 250 EUR v korunách českých pomocí kreditní karty nebo v
hotovosti.

VI. VRÁCENÍ PENĚZ, VÝMĚNA KARTY A PŘEVOD ZŮSTATKU

1. Zůstatek na kartě může být vrácen pouze na akcích, kde byla vydána a to 
v době do jejich ukončení, na partnerských místech, které kartu vydaly nebo na 
místech označených jako HELLOPAY™ HelpDesk. 

2. Dostupný zůstatek na kartě může být vrácen podle pravidel zaokrouhlování 
k nejbližším deseti korunám. Uživatelé obdrží výdajový doklad za vrácení peněz. 

3. V případě událostí: zůstatek na kartě může být vrácen na místě události 
během otevírací doby události na označených místech. Uživatel, který si 
opomene vyzvednout zůstatek na své kartě během konání události, má příležitost
za něj nakupovat během 180 dní od poslední transakce na kartě u jakéhokoli 
z příslušných partnerských míst, ale není možné vrátit depozitní poplatek. 

4. Pokud by uživatel kartu ztratil, nebo by byla karta poškozena natolik, že by jí to
učinilo nepoužitelnou, může požádat o novou kartu. Nová karta může být 



vyžádána za poplatek za užívání karty v hodnotě 50 Kč (slovy: padesát korun 
českých). 

5. Zůstatek na staré kartě může být převeden na novou kartu, pouze pokud stará 
karta byla registrována a zablokována. Zůstatek na blokované kartě, který 
zůstává ihned po okamžiku zablokování karty, může být převeden na novou 
kartu. Převod zůstatku může být proveden prostřednictvím zákaznické podpory. 
Při převodu zůstatku je uživatel, který žádá o převod, povinen předložit doklad 
totožnosti (předložením občanského průkazu nebo pasu) a souhlasit se 
záznamem svých osobních dat (jméno, adresa, průkaz totožnosti nebo číslo pasu 
a telefonní číslo). Data zaznamenaná tímto způsobem nebudou zpracována a 
jejich manipulace bude prováděna v souladu s příslušnými ustanoveními. 
V případě poškozené karty je nutné předložení staré poškozené karty pro 
vyžádání karty nové. 

VII. KOUPĚ

1. Nákupy v partnerských místech jsou prováděny prostřednictvím platebních 
terminálů. Terminály se skládají ze dvou částí: 

(a) zařízení na čtení karet, umístěných na přepážce a 

(b) terminál prodejního místa na vnitřní straně přepážky, ne vždy viditelný pro 
návštěvníky.

Zpracování nákupu: 

(a) konečná částka objednávky nebo nákupu je zadána prodejcem do pokladny a 
terminálu prodejního místa;

(b) částka nákupu se objeví na obrazovce čtečky karet;

(c) jakmile uživatel příjme zobrazenou částku, přiloží kartu ke čtečce a tak 
dokončí platební transakci; 

(d) částka je odečtena ze zůstatku na kartě;

(e) obrazovka čtečky karet se rozsvítí zelenou barvou a ukáže zbývající zůstatek 
k dispozici. V případě chybné transakce, nebo pokud zůstatek karty není 
dostačující, čtečka svítí červeně. 

2. Pokud transakce nechtěně proběhla s chybnou částkou, nebo musí být 
z nějakého důvodu stornována, terminál je schopen provádět takovou operaci. 
Nicméně zrušení transakce může být provedeno pouze na terminálu, na kterém 
se transakce uskutečnila, a pouze pokud to byla poslední transakce jak na kartě 
tak na terminálu. Zrušení není možné za žádných jiných podmínek. 

3. Je možné nabídnout spropitné v systému tím, že je zadána vyšší částka než 
skutečná částka nákupu. 

4. V případě nákupů dokončených kartou poskytuje terminál informace o datech 
nákupu, ale nejsou vydávány žádné stvrzenky. Používání terminálu nenahrazuje 



standardní použití pokladny. Pokud by uživatel vracel zakoupený produkt, 
podmínky vrácení peněz musí být dodrženy ve shodě s platnými zákonnými 
opatřeními ustanovení ochrany spotřebitelů. 

VIII.  KONTROLA ZŮSTATKU

1. Dotazy na zůstatek na kartě mohou být vzneseny ihned po nákupu na 
partnerských místech a na dobíjecích místech. Uživatel karty ve spojitosti se 
zůstatkem na kartě uznává databázi a výpis vydavatele jako konečný a 
autoritativní. 

2. Uživatel bere na vědomí, že na stránce www.hello-pay.cz je možné zkontrolovat
zůstatek na kartě, ale informace o zůstatku na kartě je informativní povahy. 

IX.  BLOKACE

1. Zůstatek na ztracené nebo odcizené kartě může být blokován, pouze byla li 
předtím karta registrována. Karta může být blokována prostřednictvím webové 
stránky www.hello-pay.cz. Zůstatek zbylý na kartě následně po blokování může 
být převeden na novou kartu podle bodu VI/5 výše. 

X.  OSTATNÍ USTANOVENÍ  

1. V případě neregistrovaných karet může vydavatel brát v úvahu reklamaci 
pouze při souběžném předložení dotyčné karty. 

2. Vydavatel si vyhrazuje právo pravidelně modifikovat vzhled karty podle období,
podle míst konání, událostí či jiných okolností nebo vydat karty různých odlišných 
vzhledů. Současné předpisy a podmínky jsou platné nezávisle na vnějším vzhledu
všech těchto vydaných karet. 

3. Vydavatel si pro vzhledově různé karty vyhrazuje právo poskytovat slevy 
s různou kvalitou a množstvím nebo zabezpečovat další služby. O službách k 
jednotlivým kartám poskytne vydavatel více informací prostřednictvím své 
webové stránky.

4. Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno pořizovat fotografie, 
videozáznamy či jakékoli jiné obrazové záznamy karet, terminálů, dobíjecích míst 
a obsluhujícím personálu, ať už z interiéru nebo exteriéru. Stejná pravidla platí i o
zvukových a obrazových záznamech pořízených s pracovníky dobíjecích míst.

Praha, 30. července 2016


