
Společnost KOMETA GROUP, a.s., IČO 262 96 195, se sídlem v Brně, Křídlovická 911/34, Brno,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3781 (dále
„Kometa“) prodává permanentní a jednotlivé vstupenky na sezónu 2020/2021 za následujících
podmínek:

1. Druhy permanentních vstupenek:

a) Permanentní vstupenka pro celou základní část – platí na 26 po sobě jdoucích
domácích utkání základní části, tj. na 26 domácích utkání Tipsport extraligy ledního
hokeje hraných v DRFG areně v sezóně 2020/2021 (dále „permanentní vstupenka
pro sezónu 2020/2021“);

b) jednotlivá vstupenka na domácí utkání přípravné, základní nebo nadstavbové části
Tipsport extraligy ledního hokeje hrané v DRFG areně v sezóně 2020/2021 (dále
„jednotlivá vstupenka“).

2. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že v případě pozdějšího začátku sezóny 2020/2021,
jejího přerušení, zrušení či obdobné skutečnosti, bude počet vstupů odpovídající počtu
utkání neuskutečněných v sezóně 2020/2021 přesunut do následující sezóny 2021/2022,
přičemž permanentní vstupenka pro sezónu 2020/2021 bude moci být využita na
příslušný počet prvních po sobě jdoucích domácích utkání počínaje zahájením nové
sezóny. Kupujícímu tak nevznikne právo na vrácení poměrné části ceny permanentní
vstupenky.

3. Stávající majitelé celosezónních karet nebo permanentních vstupenek na zápasy Tipsport
extraligy pro sezónu 2019/2020 („stávající majitelé“) mají přednostní právo na koupi
permanentních vstupenek na zápasy Tipsport extraligy pro následující sezónu 2020/2021.
Přednostní právo mohou uplatnit od 18. května do 19. června 2020, a to předložením
permanentní vstupenky na sezónu 2019/2020 v otevírací době na hlavní pokladně
KOMETA GROUP, a.s. u DRFG areny, příp. na jiném místě, kde bude probíhat oficiální
předprodej pro sezónu 2020/2021, souhlasem se zpracováním osobních údajů a
zaplacením ceny zvolené vstupenky dle ceníku v bodě 9 těchto obchodních podmínek.
Přednostní právo je možné uplatnit také prostřednictvím třetí osoby, budou-li současně
splněny následující podmínky:

a) bude předložena celosezónní karta nebo permanentní vstupenka na zápasy Tipsport
extraligy pro sezónu 2019/2020,

b) budou sděleny údaje jejího stávajícího majitele dle bodu 6 níže (jméno a příjmení,
datum narození, bydliště, e-mailová adresa a telefon stávajícího majitele), bude
předložen souhlas jejího stávajícího majitele se zpracováním osobních údajů ve znění
uveřejněném na webu Komety, který bude tímto stávajícím majitelem podepsán, a
telefon stávajícího majitele),
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c) bude zaplacena cena zvolené vstupenky dle ceníku v bodě 9 těchto obchodních
podmínek;

d) permanentní vstupenka pro sezónu 2020/2021 bude v takovém případě vydána pro
stávajícího majitele.

4. Stávající majitel může postoupit své přednostní právo na koupi permanentní vstupenky
pro sezónu 2020/2021 na třetí osobu. Postoupení taková třetí osoba prokáže při koupi
permanentní vstupenky na sezónu 2020/2021 tím, že předloží písemné oznámení *
stávajícího majitele o postoupení přednostního práva spolu s kopií průkazu totožnosti
stávajícího majitele, která bude opatřena aktuálním datem, prohlášením stávajícího
majitele, že souhlasí s pořízením kopie jeho občanského průkazu pro účely doložení
postoupení jeho přednostního práva, a podpisem stávajícího majitele. Uplatnění
přednostního práva se v ostatním řídí standardními obchodními podmínkami.

5. Od 1. července 2020 bude zahájen volný prodej permanentních vstupenek na sezónu
2020/2021 v otevírací době na hlavní pokladně KOMETA GROUP, a.s. u DRFG areny, příp.
na jiném místě, kde bude probíhat oficiální předprodej pro sezónu 2020/2021. Při koupi
je kupující povinen zaplatit celou cenu zvolené vstupenky dle ceníku v bodě 9 těchto
obchodních podmínek, poskytnout své osobní údaje dle bodu 6. níže a souhlas s jejich
zpracováním.

6. Při koupi permanentní vstupenky pro sezónu 2020/2021 je nutné poskytnout následující
údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailovou adresu a telefon majitele.

7. Stávající majitelé jsou povinni při koupi permanentní vstupenky pro sezónu 2020/2021
aktualizovat a případně doplnit údaje uvedené v bodě 6 těchto podmínek.

8. Poskytnutí výše uvedených údajů majitelů permanentních vstupenek je nezbytné pro
identifikaci řádného majitele v případě výměny či ztráty permanentní vstupenky a
předejití zneužití permanentní vstupenky.

______________________________________________

* vzor oznámení je k dispozici ke stažení na webu Kometa 



9. Ceník vstupenek pro sezónu 2020/2021:

* cena při koupi přes Ticketportal je zvýšena o část transakčního poplatku banky

Děti do 120 cm mají vstup zdarma.

Ceny vstupenek na utkání play-off budou uveřejněny před zahájením play-off.

10. Cenu permanentní vstupenky pro sezónu 2020/2021 lze uhradit:

a) v hotovosti v otevírací době na hlavní pokladně KOMETA GROUP, a.s. u DRFG
areny, příp. na jiném místě, kde bude probíhat oficiální předprodej pro sezónu
2020/2021 (zde nelze hradit platební kartou!);

b) bezhotovostní platbou přes webové rozhraní Ticketportal, při níž je nutné
poskytnout aktuální údaje kupujícího dle bodu 6 těchto obchodních podmínek,
souhlas s těmito obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů.
Kupující musí použít stejnou e-mailovou adresu jak pro přihlášení na Ticketportal,
tak pro evidenci majitelů permanentních vstupenek, kterou poskytuje Kometě,
jinak při koupi nedojde k provázání s jeho permanentní vstupenkou. Stávajícím
majitelům bude „obnovena“ jejich stávající permanentní vstupenka, novým
majitelům bude jejich permanentní vstupenka zaslána na poskytnutou adresu.

11. Majitel permanentní vstupenky pro sezónu 2020/2021 má předkupní právo na koupi
jedné jednotlivé vstupenky na utkání ve vyřazovací části Tipsport extraligy 2020/2021
(„play-off“), a to na stejné sedadlo či místo na stání, na které má permanentní vstupenku
pro sezónu 2020/2021. Předkupní právo může realizovat na v otevírací době na hlavní
pokladně KOMETA GROUP, a.s. u DRFG areny, příp. na jiném místě, kde bude probíhat
oficiální předprodej pro sezónu 2020/2021 předložením permanentní vstupenky pro
sezónu 2020/2021 a zaplacením kupní ceny vstupenky na příslušné utkání play-off, nebo
zaplacením její ceny přes webové rozhraní Ticketportal při současné identifikaci majitele
permanentní vstupenky pro sezónu 2020/2021.

12. Jednotlivé vstupenky na jednotlivá utkání budou v prodeji s následujícím předstihem:

• na stání – vždy na tři nejbližší domácí utkání,

• na sezení – pouze v den utkání.

Umístění
v hale

Permanentní vstupenka –
koupě na pokladně v
hotovosti (v Kč)

Permanentní vstupenka –
koupě přes Ticketportal
(v Kč)

Vstupenka na jednotlivé
utkání v základní části
(v Kč)

sezení 8.300,- 8.400,-* 350,-

stání 4.300,- 4.400,-* 200,-



13. Otevírací doba hlavní pokladny KOMETA GROUP, a.s. u DRFG areny:

a) předprodej od 18. 05. 2020 do 19. 06. 2020 :

pondělí 9.00 - 16.00 hod

úterý 9.00 - 17.00 hod

středa 9.00 - 16.00 hod

čtvrtek 9.00 - 16.00 hod

pátek 9.00 - 15.00 hod

b) v průběhu sezóny:

úterý 9:00 – 17:00 hod
čtvrtek 9:00 – 16:00 hod

c) v den utkání

pracovní den 10:00 – začátek utkání

víkend a svátky 3 hod před začátkem utkání

Kometa si vyhrazuje právo provést jednostranně změnu podmínek prodeje vstupenek,
podmínek konání utkání (časových, místních, atd), návštěvního řádu a/nebo těchto obchodních
podmínek. Tyto dokumenty jsou dostupné a všechny změny budou kupujícím oznámeny
uveřejněním na webových stránkách společnosti Kometa, tj. na www.hc-kometa.cz.

Zaplacením ceny jakékoli vstupenky kupující uzavírá se společností Kometa kupní smlouvu, jejíž
nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky, a současně potvrzuje, že se seznámil s těmito
obchodními podmínkami a s návštěvním řádem, že s nimi souhlasí a bude je dodržovat, a
současně že souhlasí se zpracováním osobních údajů, které společnosti Kometa poskytne,
společností Kometa nebo jí určenou osobou.

Související dokumenty:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Oznámení o postoupení přednostního práva

Návštěvní řád

V Brně dne 13. května 2020

http://www.hc-kometa.cz/
https://www.hc-kometa.cz/dokumenty/permanentky_souhlas.pdf

