Obchodní podmínky prodeje voucherů
Tyto obchodní podmínky jsou platné dle § a zákonů vydanými Indonésií. Nevztahují se
tedy na objednávku žádné z českých norem a zákonů.
za www.Bábanabali.cz v obchodním zastoupení Nurmia Dwi Agustina firmou PT. Gilang
Dawala Indonesia, Bali, Indonesia
Ubytování – villa Lontar, Jl. Pantai Saba, Saba, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar,
Bali
„Voucherem“ se rozumí poukaz vydaný Bába na Bali opravňující držitele voucheru k jeho
využití k čerpání služeb dovolené ve vile Lontar, Bali. Voucher není ceninou, ale potvrzením
o zaplacení.
„Klientem“ se rozumí osoba, která je oprávněným držitelem voucheru a má zájem o jeho
uplatnění k čerpání služeb k čerpání služeb dovolené ve vile Lontar, Bali

I.
Platnost voucheru

1.1. Voucher má danou platnost, která je uvedena přímo na voucheru. Voucher je platný
k využití do 31.12.2022. Podmínkou platnosti je uhrazení ceny voucheru.
1.2. Uplynutím této doby platnosti zaniká nárok klienta na jeho využití k čerpání služeb
dovolené ve vile Lontar, Bali. Po uplynutí doby platnosti nelze nevyčerpanou částku ani její
část proplatit či ji nahradit jinými službami; hodnota voucheru propadá bez náhrady.

II.
Nákup voucheru a jeho doručení

2.1.Nabídka koupě voucheru bude zveřejněna na stránkách www.Babanabali.cz. Počet
voucherů bude omezen. Možnost koupení voucheru bude omezena časově nebo bude
platná do vyprodání nabízeného počtu voucherů. Bába na Bali vystaví voucher na základě
objednávky, ve které klient pravdivě a úplně vyplní požadované údaje a v požadované lhůtě
(nejpozději do 7 dnů) uhradí jeho stanovenou cenu.
2.2. Cena voucheru bude klientem uhrazena převodem na bankovní účet se správným
variabilním symbolem na účet vedený v CZK.
2.3. Voucher bude klientovi doručen dle jeho požadavku emailem. K vystavení a doručení
voucheru bude přikročeno bez zbytečného odkladu po uhrazení jeho ceny. Voucher je
vydáván jako přenosný, není tedy vydáván na konkrétní jméno držitele.

2.4. Klient, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od
převzetí plnění (voucheru), pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, email, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se klient využít
tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat nejpozději do 14. dne od převzetí
voucheru. Není-li prokázán opak, dohodly se strany, že den doručení voucheru emailem je
den, kdy byl klientovi odeslán.

III.
Podmínky užití voucherů

3.1. Každý voucher obsahuje unikátní kód. Kód voucheru je třeba použít při rezervaci
ubytování; originál voucheru se pak předloží při čerpání služeb.
3.2. Voucher není možno vyměnit za hotovost ani jej vrátit; tímto není dotčeno právo dle čl.
II. odst. 2.4. těchto obchodních podmínek.
3.3. Voucher slouží k jednorázovému čerpání služeb; není možné postupné čerpání hodnoty
voucheru. Nevyčerpaná část voucheru zaniká.
3.4. Při zrušení či změně nejpozději 14 dní před domluveným termínem voucher zůstává
v plné platnosti. Při zrušení rezervace či změně v kratší lhůtě voucher propadá v plné výši,
takový voucher nelze refundovat. Všechny změny jsou možné pouze po domluvě s Bába na
Bali.
3.5. Termín pobytu si zamluvte výhradně na emailu info@babanabali.cz nebo
prostřednictvím zprávy na Facebooku nebo Instagramu Bába na Bali. Je možné využít i
WhatsApp +6281239058711. Termín vám bude závazně rezervován písemným potvrzením.

IV.
Garance vrácení peněz

Bába na Bali garantuje vrácení peněz za nákup voucheru v plné výši v případě nemožnosti
realizace z důvodu zákazu cestovaní, z důvodu uzavření hranic ČR a nebo uzavření hranic
Indonesie - Bali. Vrácení peněz z těchto důvodů garantujeme do 31.12. 2022.

V.
Platnost a účinnost

Tyto podmínky pro využití voucherů jsou platné a účinné od 17. 05. 2020.

