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A. Prodej permanentních vstupenek na sezonu 2013/2014 

Prodej permanentních vstupenek s předkupním právem od 22. 4. 2013 do 17. 5. 2013. 

Volný prodej permanentních vstupenek od 28. 5. 2013 do vyprodání. 

I. Cena permanentních vstupenek 

Sk. Cena permanentní vstupenky Umístění v KAJOT ARENĚ 

A 6.000,- 24 - 10 řada včetně 

B 5.040,- 9 - 8 řada včetně 

C 4.560,- 7 - 1 řada včetně 

D 3.360,- stání 

   Cena je uvedená vč. DPH 

II. Platnost permanentních vstupenek 

 

Na domácí zápasy základní části 2013/2014. 

 

III. Možnosti nákupu permanentní vstupenky na sezonu 2013/2014 

 

Nákup permanentních vstupenek je možný pouze na hlavní pokladně KAJOT ARENY z ulice Křídlovická 34 

v Brně. 

Termíny předprodejů 

pondělí 22. 4. – sobota 27. 4. 2013 od 9:30 hod. do 13:00 hod. a od 13:30 hod. do 18:00 hod. 

pondělí 29. 4. – úterý 30. 4. 2013 od 9:30 hod. do 13:00 hod. a od 13:30 hod. do 18:00 hod. 

čtvrtek 2. 5. – pátek 3. 5. 2013  od 9:30 hod. do 13:00 hod. a od 13:30 hod. do 18:00 hod. 

pondělí 6. 5. – úterý 7. 5. 2013  od 9:30 hod. do 13:00 hod. a od 13:30 hod. do 18:00 hod. 

čtvrtek 9. 5. – sobota 11. 5. 2013 od 9:30 hod. do 13:00 hod. a od 13:30 hod. do 18:00 hod. 

pondělí 13. 5. – pátek 17. 5. 2013 od 9:30 hod. do 13:00 hod. a od 13:30 hod. do 18:00 hod. 

Termíny volného prodeje 

od 28. 5. 2013 (každé úterý a čtvrtek) od 9:00 hod. do 13:00 hod. a od 13:30 hod. do 17:30 hod. 
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IV. Možnosti úhrady ceny permanentní vstupenky na sezonu 2013/2014 
 

1) Jednorázová platba ceny permanentní vstupenky 

2) Postupná platba ceny permanentní vstupenky 

ad1) Platba a výdej permanentní vstupenky je možný pouze na hlavní pokladně KAJOT ARENY v Brně 

(pokladna z ulice Křídlovická 34). Po zaplacení plné částky bude na místě předána patřičná permanentní 

vstupenka. Platbu lze provést pouze v hotovosti. 

ad2) Platbu ceny permanentní vstupenky je možno rozložit do dvou plateb. První platbu ve výši 50% 

ceny permanentní vstupenky je nutno provést na hlavní pokladně KAJOT ARENY (pokladna z ulice 

Křídlovická 34) v Brně. Na základě této první platby bude vydán doklad o zaplacení a potvrzení 

rezervace, přičemž tato první platba ve výši 50% ceny permanentní vstupenky je považována za 

rezervační poplatek. S úhradou první platby je současně spojena povinnost zaplacení administrativního 

poplatku ve výši 150,-. Uhrazení této první platby, včetně administrativního poplatku, je považováno za 

závaznou rezervaci permanentní vstupenky na sezonu 2013/2014. Permanentní vstupenka však bude 

vydána až po (při) zaplacení druhé části ceny permanentní vstupenky. Kupní smlouva není v daném 

případě uzavírána mimo prostory obvyklé k podnikání (pokladna KAJOT ARENY je standardním místem, 

na němž KOMETA GROUP, a.s. prodává jednorázové vstupenky či permanentní vstupenky na hokejová 

utkání a navíc je součástí areálu, který KOMETA GROUP, a.s. využívá v rámci své podnikatelské činnosti), 

tudíž se nejedná o situaci vypočtenou v ust. § 57 odst. 1 Občanského zákoníku a kupujícímu tak 

nepřináleží právo odstoupit od smlouvy o koupi permanentní vstupenky ve lhůtě jednoho měsíce od 

uhrazení první platby ceny permanentní vstupenky, či ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, tj. 

nepřináleží mu právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 57 odst. 1 Občanského zákoníku. 

Druhou platbu ve výši 50% ceny permanentní vstupenky je nutno provést nejpozději do 20. 6. 2013 

osobně na hlavní pokladně KAJOT ARENY (pokladna z ulice Křídlovická) v Brně. Neuhrazení druhé platby 

ve výši 50% ceny permanentní vstupenky má za následek povinnost kupujícího zaplatit spol. KOMETA 

GROUP, a.s. smluvní pokutu ve výši 50% rezervačního poplatku (tj. ve výši 25% ceny permanentní 

vstupenky) a dále má za následek zánik kupní smlouvy o koupi permanentní vstupenky na sezónu 

2013/2014. Platbu lze provést pouze v hotovosti. 

Zánikem kupní smlouvy v důsledku nezaplacení druhé části ceny permanentní vstupenky však není 

dotčena povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu (KOMETA GROUP, a.s.) shora uvedenou smluvní 

pokutu ve výši 50% rezervačního poplatku. Prodávající (KOMETA GROUP, a.s.) je oprávněn k úhradě 

smluvní pokuty použít rezervační poplatek s tím, že zbývající část rezervačního poplatku, která nebude 

použita k úhradě smluvní pokuty, bude kupujícímu vrácena pouze na hlavní pokladně KAJOT ARENY 

(pokladna z ulice Křídlovická) v Brně, a to do 30. 8. 2013. Nevyzvedne-li si zbývající část rezervačního 
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poplatku kupující na hlavní pokladně KAJOT ARENY do 30. 8. 2013, bude příslušná částka vrácena 

kupujícímu poštou, přičemž náklady na vrácení této částky ponese kupující. 

B. Identifikace předmětu koupě a identifikace kupujícího 

Identifikace permanentní vstupenky pro sezónu 2013/2014: 

Sektor:    Řada:   Sedadlo:  

Cena permanentní vstupenky: 

Rezervační poplatek (50% z ceny permanentní vstupenky):  

Administrativní poplatek: 150,-  

Identifikace kupujícího: 

Jméno:      Příjmení: 

Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

 

Text uvedený shora pod písmenem A - Prodej permanentních vstupenek na sezonu 2013/2014 – 

společně s textem uvedeným pod písmenem B – identifikace předmětu koupě a identifikace kupujícího - 

tvoří kupní smlouvu o koupi permanentní vstupenky pro sezonu 2013/2014, kterou mezi sebou uzavírají 

KOMETA GROUP, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno (IČ 26296195), jako prodávající a shora označený 

kupující. 

 

V Brně dne  

 

 

 

…………………………………………………..   …………………………………………………………….. 

za prodávajícího KOMETA GROUP, a.s.   kupující -  

na základě zmocnění 

 

 


