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PODMIENKY DARČEKOVÝCH POUKAZOV 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

1. Vydavateľom darčekového poukazu (ďalej iba Vydavateľ) je HoppyGo s.r.o., Jankovcova 

1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 066 28 664, zapísaná v obchodnom registri 

vedenom Mestským súde v Prahe, Spis. zn. C, vložka 285761. 

2. Vydavateľ sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu poukaz a prijímať platby uskutočnené s 

využitím Poukazov na prenájom realizovaný Používateľom. 

3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Vydavateľovi peňažne prostriedky vo výške zodpovedajúcej 

nominálnej hodnote Poukazov. 

4. Kupujúci Poukazu musí mať overený a aktívny účet na platforme HoppyGo. 

5. Hodnota Poukazov: 50 €, 100 €, 200 €, 400 €. 

6. Poukaz možno použiť iba k platbe prenájmu na platforme HoppyGo, nezahŕňa poistenie 

prenájmu, ale iba poplatok za prenájom vozidla. 

7. Poukaz nemožno úplne ani z časti zameniť za hotovosť a nemožno vrátiť vydavateľovi. 

8. Poukaz nemožno kombinovať so zľavovými kódmi. 

9. Jeden poukaz možno použiť na jeden prenájom na platforme. Teda, poukaz nemožno 

kombinovať. 

10. Doba platnosti darčekového poukazu je 6 mesiacov od dátumu jeho predaja. 

11. Neuplatnenie darčekového poukazu do dátumu uvedeného v obsahu darčekového 

poukazu, sa rovná skončeniu platnosti poukazu a nezakladá dôvod k tomu, aby jeho držiteľ 

uplatňoval nárok voči Vydavateľovi v tomto ohľade. 

UPLATNENIE DARČEKOVÉHO POUKAZU 

1. Kupujúci Poukazu môže byť aj jeho Držiteľom (teda použiť ho sám) alebo ho môže 

bezplatne previesť na inú osobu, čím sa tak stane držiteľom poukazu. 

2. Ak nie je možné Držiteľa poukazu schváliť na platforme, zo samostatných dôvodov, ako 

používateľa, budú peňažné prostriedky za nákup Poukazu vrátené na účet Kupujúceho.  

3. Držiteľ darčekového poukazu môže využiť čiastku uvedenú na doklade Darčekový poukaz 

na prenájom vozidla z ponuky Vydavateľa. 

4. Pre rezerváciu vybraného vozidla musí mať Držiteľ poukazu aktívny účet používateľ na 

platforme HoppyGo. Rezerváciu vozidla môže vykonať na webe www.hoppygo.com alebo v 

mobilnej aplikácii HoppyGo. 

5. Kupujúci Poukazu obdrží unikátny identifikačný kód zaregistrovaný v systéme Vydavateľa. 

Každý kód možno použiť iba raz. 

6. Pre uplatnenie Poukazu zadajte pri rezervácii vozidla unikátny kód, ktorý bude kupujúcemu 

zaslaný na e-mailovú adresu pri kúpe Darčekového poukazu. 

7. Možnosť uplatnenia Poukazu závisí na dostupnosti vybraného vodila v zvolenom termíne. 



HoppyGo Slovakia s.r.o.              IČ: 53 514 106          Tajovského 17 
 info@hoppygo.com                                                         Košice 040 01 

8. Darčekové poukazy je nutné uplatniť jednorazovo v plnej hodnote alebo v hodnote vyššej 

ako je hodnota poukazu.  

9. V prípade nevyčerpania celej hodnoty Darčekového poukazu alebo predčasného 

ukončeniu nájmu, vydavateľ rozdiel nevracia. 

10. Je zakázané prepredávať darčekové poukazy tretím osobám. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Kupujúci darčekového poukazu či držiteľ darčekového poukazu prehlasuje, že si prečítal 

Pravidlá platformy HoppyGo a tieto Podmienok a rovnako prijíma ich obsah v celom rozsahu 

a zaväzuje sa tieto podmienky dodržiavať. 


