Všeobecné obchodné
podmienky nájmu
Playrooms a pravidlá
využívania Playrooms
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nájmu playrooms (ďalej len ako VOP)
upravujú práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s nájmom playrooms.
Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Prevádzkový poriadok, ktorý obsahuje základné
pravidlá, ktoré sú záväzné pre všetky osoby nachádzajúce sa v playrooms,
zamerané najmä na ochranu ich zdravia a života.
Žiadosťou o rezerváciu playrooms (prostredníctvom webovej stránky) vyjadrujete
súhlas s VOP a Prevádzkovým poriadkom.

1. Úvodné ustanovenia a výklad pojmov
1.1. Na účely týchto VOP a Prevádzkového poriadku sa rozumie:
i) aktivity v playrooms sú všetky dobrovoľné a súhlasné aktivity účastníkov v playrooms, najmä
erotické hry a alternatívne sexuálne praktiky BDSM
ii) cenník je cenník všetkých dostupných služieb, ktoré sú k dispozícii účastníkom v playrooms;
cenník sa nachádza na recepcii a v priestoroch playrooms a na webojvej stránke
www.playrooms.sk
iii) doplnková služba je poskytnutie občerstvenia, predĺženie doby nájmu a iné
iv) nájomca je akákoľvek osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o nájme playrooms s prevádzkovateľom
v) playrooms je nebytový priestor - herňa s vybavením a zariadením určeným na erotické hry
a alternatívne sexuálne praktiky BDSM a súvisiace priestory určené účastníkom (priestory
na odpočívanie a občerstvenie, šatne, hygienické zariadenia)
vi) prevádzkovateľ alebo prenajímateľ je spoločnosť MŠ Consulting, s.r.o., so sídlom
Budovateľská 27, 821 08 Bratislava, IČO:47529059, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 94499/B prevádzkujúca playrooms
vii) strany sú nájomca a prevádzkovateľ

viii) účastník je každá fyzická osoba nachádzajúca sa v playrooms za účelom ich dočasného
užívania – účasti na aktivitách
ix) zmluva je zmluva o nájme playrooms medzi nájomcom a prevádzkovateľom
(ako prenajímateľom), predmetom ktorej je prenechanie playrooms do dočasného
užívania nájomcovi a ním určeným účastníkom
x) žiadosť o rezerváciu je žiadosť o nájom playrooms odoslaná prevádzkovateľovi
prostredníctvom webovej stránky.
1.2. Playrooms je určená pre maximálne 4 účastníkov.

2. Uzavretie zmluvy
2.1. Zmluva vzniká potvrdením žiadosti o rezerváciu
playrooms zo strany prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ môže nájomcovi potvrdiť žiadosť
o rezerváciu aj prostredníctvom e-mailu.
2.2. Zmluvou sa prevádzkovateľ zaväzuje prenechať
playrooms nájomcovi (a účastníkom ním určeným)
v dohodnutom čase a v stave spôsobilom na
užívanie. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť cenu podľa
dohodnutých podmienok a po celý čas užívania
playrooms dodržiavať pravidlá uvedené v týchto
VOP a Prevádzkovom poriadku.
2.3. Podnájom alebo ďalšie prenechanie playrooms
nájomcom tretej osobe, alebo užívanie playrooms
na iné účely ako vyplýva zo zmluvy a týchto
VOP je vylúčené.

3. Cena a platobné podmienky
3.1. Cena, ktorú sa nájomca zaväzuje zaplatiť (t.j. cena za užívanie playrooms a cena vopred
objednaných doplnkových služieb) vyplýva zo zmluvy a nájomca sa ju zaväzuje zaplatiť
prevádzkovateľovi v lehote podľa zmluvy, inak pred začatím využívania playrooms.
3.2. Nájomca je povinný zaplatiť tiež cenu za všetky ďalšie doplnkové služby na mieste doobjednané/
využité ním alebo ktorýmkoľvek účastníkom playrooms. Cenu týchto služieb je nájomca povinný
zaplatiť na recepcii playrooms po skončení užívania playrooms, vo výške podľa cenníka a
predloženého vyúčtovania.
3.3. Ceny zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, prípadne iné dane alebo poplatky spojené s poskytovaným
plnením.
3.4. K zmene potvrdenej ceny dochádza vtedy, keď si nájomca dodatočne želá zmeny v počte
účastníkov playrooms, zmeny v objednaných službách a pod. a prevádzkovateľ so zmenami
súhlasí.

4. Práva a povinnosti
4.1. Prevádzkovateľ:
i) je oprávnený, pred vstupom do playrooms, skontrolovať splnenie podmienok pre vstup
do playrooms (najmä vek účastníkov, podpísanie Vyhlásení o zdravotnej spôsobilosti
a zodpovednosti pri ujme na zdraví, oboznámenie sa s VOP a Prevádzkovým poriadkom);
ii) je povinný prenechať playrooms účastníkom v dohodnutom čase a v stave spôsobilom
na užívanie;
iii) je povinný zabezpečiť spôsobilý personál playrooms za účelom podania vysvetlení
o spôsobe užívania jednotlivých zariadení v playrooms;
iv) je oprávnený vykázať z playrooms osoby, ktoré vykazujú známky požitia alkoholu alebo
akýchkoľvek omamných alebo psychotropných látok / liekov, a to bez nároku na vrátenie
už zaplatenej ceny;
v) je oprávnený vykázať z playrooms osoby, ktoré nedodržiavajú VOP alebo Prevádzkový
poriadok, a to bez nároku na vrátenie už zaplatenej ceny.
4.2. Prevádzkovateľ, resp. personál playrooms sa nezúčastňuje aktivít účastníkov v playrooms a nie
je možné to od neho/nich žiadať. Prevádzkovateľ, resp. personál playrooms nezasahuje do diania
v playrooms, iba ak by hrozila/vznikala škoda na majetku prevádzkovateľa a/alebo na zdraví, či
živote účastníkov.
4.3. Nájomca a každý účastník je oprávnený:
i) využívať playrooms a všetko zariadenie a pomôcky nachádzajúce sa v playrooms
po dohodnutú dobu nájmu;
ii) zhotovovať v playrooms fotografie, videá a iné obrazové, či zvukové záznamy výlučne
po dohode s prevádzkovateľom;
4.4. Nájomca je povinný zabezpečiť, že nájomca a každý účastník je povinný:
i) dodržiavať všetky pravidlá užívania playrooms upravené v týchto VOP
a Prevádzkovom poriadku;
ii) akékoľvek aktivity vykonávať a/alebo jednotlivé zariadenia a pomôcky nachádzajúce sa
v playrooms využívať (vo vzťahu k inému účastníkovi) výlučne po dohode s ním, rešpektovať
jeho vôľu alebo jej zmenu, rešpektovať jeho fyzický a zdravotný stav;
iii) jednotlivé zariadenia a pomôcky nachádzajúce sa v playrooms využívať výlučne v súlade
s ich určením a spôsobom odporúčaným výrobcom/personálom playrooms, inak zodpovedá
za škodu;
iv) v prípade akýchkoľvek pochybností o spôsobe správneho použitia jednotlivých zariadení
a pomôcok si vyžiadať pokyny personálu playrooms;
v) pri všetkých aktivitách v playrooms brať ohľad na ostatných účastníkov a vynaložiť
maximálne úsilie na zamedzenie vzniku ujmy na zdraví;
vi) v prípade ohrozenia zdravia alebo života, alebo v prípade vzniku ujmy na zdraví okamžite
prerušiť vykonávanú činnosť a toto zistenie oznámiť personálu playrooms;
vii) akékoľvek poškodenia zariadení a/alebo pomôcok, nachádzajúcich sa v playrooms
bezodkladne po zistení oznámiť personálu playrooms, inak zodpovedá za škodu.
4.5. Ak za škodu na zariadeniach a/alebo pomôckach nachádzajúcich sa v playrooms zodpovedajú
viacerí účastníci, zodpovedajú spoločne a nerozdielne. Ak nie je možné určiť ktorý účastník
zodpovedá za škodu, zodpovedajú spoločne a nerozdielne všetci účastníci playrooms.

5. Stornovanie zmluvy
zákazníkom
5.1. Pokiaľ v zmluve nebolo dohodnuté inak,
je nájomca oprávnený nájom playrooms
bezplatne stornovať najneskôr do 2 hodín/
dní pred dohodnutým začiatkom nájmu.
5.2. V prípade, že nájomca nevyužije, pre
neho, rezervované playrooms a/alebo
iné objednané služby z akýchkoľvek
dôvodov (a nejde o prípad podľa ods.
5.1 tohto článku), je povinný uhradiť
cenu dohodnutú v zmluve.

6. Odstúpenie od zmluvy prevádzkovateľom
6.1. Prevádzkovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a/alebo odmietnuť poskytnutie akýchkoľvek
služieb, ak je nájomca v omeškaní so zaplatením ceny podľa ods. 3.1 alebo jej časti.
6.2. Prevádzkovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a/alebo kedykoľvek odmietnuť poskytnutie
akýchkoľvek služieb aj v týchto prípadoch:
i) nájomca v žiadosti o rezerváciu playrooms uviedol zavádzajúce alebo nesprávne údaje;
ii) existuje reálne riziko ohrozenia prevádzky playrooms, či prevádzkovateľa, alebo riziko
ohrozenia bezpečnosti účastníkov;
iii) nájomca alebo ktorýkoľvek z účastníkov porušuje pravidlá užívania playrooms upravené
v týchto VOP (najmä bod 4.4) a/alebo Prevádzkovom poriadku;
iv) v splnení povinností podľa zmluvy prevádzkovateľovi bráni prekážka, pri ktorej nemožno
rozumne predpokladať, že by prevádzkovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo
prekonal, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal alebo mohol predvídať (napr.
aj epidémia alebo zákazy, či obmedzenia zo strany alebo na strane orgánov verejnej správy).
Budovateľská 27, 821 08 Bratislava, IČO:47529059, zapísaná v Obchodnom registri
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6.3. Pri odstúpení prevádzkovateľa od zmluvy z dôvodov na strane nájomcu (aj keď sa dôvod týka
niektorého účastníka), nájomca nemá nárok na vrátenie už zaplatenej ceny, resp. jej časti;
nájomca nemá nárok na plnenie zo zmluvy, ani na náhradu škody.
6.4. Odstúpenie je účinné dňom oznámenia prevádzkovateľa nájomcovi alebo účastníkovi
o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodu odstúpenia.

7. Zodpovednosť
7.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach
podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov
playrooms, vyhradených na uloženie vecí, alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané personálu
playrooms. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ do výšky stanovenej
nariadením vlády 87/1995 t.j. 332,- Eur, okrem prípadu, že ich prevádzkovateľ prevzal do úschovy.
Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa
poškodený o škode dozvedel.
7.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za úrazy a poškodenia zdravia pri aktivitách v playrooms, ibaže by
prevádzkovateľ konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.
7.3. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť a neuhrádza odškodné za záväzky nesplnené priamo
alebo nepriamo z dôvodu vyššej moci či iných okolností, ktoré nemohol ovplyvniť. Pre účely
tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú pandémie, povodne, zemetrasenia, prírodné
katastrofy, terorizmus, požiare, poruchy dodávky elektrickej energie, plynu, vody, inžinierskych
sietí a pod.

8. Záverečné ustanovenia
8.1. Zmeny zmluvy alebo VOP vyžadujú pre ich platnosť písomnú formu a právne zaväzujú strany až
po ich písomnom potvrdení.
8.2. Akýkoľvek súdny spor vzniknutý na základe alebo v súvislosti so zmluvou alebo VOP bude
prejednaný a rozhodnutý príslušným súdom Slovenskej republiky.
8.3. Platí slovenské právo. Právne vzťahy neupravené zmluvou alebo VOP sa spravujú ustanoveniami
právneho poriadku Slovenskej republiky.
8.4. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neúčinným alebo neplatným,
nedotýka sa to účinnosti ostatných ustanovení.
8.5. Zásady ochrany osobných údajov sú uvedené na webovej stránke www.playrooms.sk.

