Platobné podmienky rezervačného portálu www.betimo.sk
Obchodná spoločnosť HORECA GROUP s.r.o., so sídlom: Francisciho 20/B, 058 01 Poprad, IČO: 49 912 618, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 30909/P ako prevádzkovateľ rezervačného portálu www.betimo.sk
vydáva tieto Platobné podmienky:
1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto Platobné podmienky (ďalej len „
Platobné podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných
podmienok upravujúcich záväzným spôsobom práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom spoločnosťou HORECA
GROUP s.r.o., so sídlom: Francisciho 20/B, 058 01 Poprad, IČO: 49 912 618, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 30909/P ako sprostredkovateľom predaja a zároveň platobným miestom a
zákazníkom ako kupujúcim (ďalej aj ako „
kupujúci“) vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a
predávajúcim, ktorým je Ubytovateľ alebo Poskytovateľ služieb (ďalej len „Poskytovateľ služieb“), ktorý ponúka svoje
služby prostredníctvom portálu a zákazníkom/ kupujúcim, predmetom ktorého je najčastejšie Zmluva o ubytovaní,
respektíve Zmluva o poskytovaní služieb podľa povahy ponúkaného tovaru/služby. (ďalej ako „VOP“).
1.2. Kupujúci vyjadruje svojím súhlasom s VOP zároveň súhlas s týmito Platobnými podmienkami a zaväzuje za ich v celom
rozsahu a bez výhrad dodržiavať.
1.3. V prípade nesúhlasu kupujúceho s týmito Platobnými podmienkami, kupujúci nemá právo na kúpu a dodanie
tovaru/služby Poskytovateľom služieb. V opačnom prípade sa na kupujúceho vzťahujú tieto Platobné podmienky a z
nich vyplývajúce práva a povinnosti v plnom rozsahu.
1.4. Na kupujúceho (zákazníka) sa tieto platobné podmienky vzťahujú spoločne s platobnými podmienkami jednotlivých
Poskytovateľov služieb, ktorý ponúkajú svoje služby prostredníctvom portálu prevádzkovateľa.
2. Spôsoby platby
2.1 Zákazník/ Kupujúci hradí cenu za Služby ako finančnú zábezpeku budúcej pohľadávky Poskytovateľov služieb, ktorá
vznikne momentom uplynutia doby, počas ktorej je možné meniť respektíve stornovať Službu, najneskôr však
samotným poskytnutím Služby, nasledovne:
a. Príkazom na bankový účet Prevádzkovateľa.
b. Prostredníctvom online platobnej bány.
c. Prostredníctvom platobných tlačidiel bánk.
2.2 Spolu s vytvorením Rezervácie zo strany Zákazníka, bude zákazníkovi poskytnutá možnosť realizovať platbu za
rezervované Služby jednou z platobných metód podľa bodu 2.1 Platobných podmienok.
2.3 Zákazník je povinný uhradiť cenu za rezervované Služby v momente vytvorenia rezervácie za predpokladu, že nie je
možná neskoršia platba v súlade s bodom 2.4 Platobných podmienok.
2.4 Za predpokladu, že rezervovaná služba ponúka možnosť bezplatného zrušenia (storna) rezervácie je zákazník povinný
uhradiť cenu za rezervované Služby najneskôr posledný deň bezplatného zrušenia rezervácie.
2.5 Hotovostná platba za Služby rezervované na Portáli nie je možná.
3. Záverečné ustanovenia
3.1 V prípade, ak zákazník/ kupujúci zaplatí prevádzkovateľovi kúpnu cenu podľa bodu 2.1 písm. a) alebo b) alebo c) týchto
Platobných podmienok, táto platba sa považuje za finančnú zábezpeku budúcej pohľadávky Poskytovateľov služieb,
ktorá vznikne momentom uplynutia doby, počas ktorej je možné meniť respektíve stornovať Službu, najneskôr však
samotným poskytnutím Služby a za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň, kedy boli kumulatívne splnené dve
podmienky: i) kupujúci uhradil kúpnu cenu na účet prevádzkovateľa ii) pohľadávka Poskytovateľa služby vznikla.
3.2 Kupujúci je povinný zaplatiť poskytovateľovi služieb kúpnu cenu za dohodnutý tovar/službu podľa podmienok v bode 2
týchto platobných podmienok a v súlade s ustanoveniami o storno možnostiach služby uvedených v bode 5
Všeobecných obchodných podmienok.
3.3 Zaplatenie Prevádzkovateľovi, ktorý v zmluvnom vzťahu vystupuje ako platobné miesto má účinky zaplatenia
Poskytovateľovi služieb v momente vzniku pohľadávky Poskytovateľa služieb.
3.4 Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Platobné podmienky kedykoľvek jednostranne dopĺňať a meniť, a to s účinnosťou
odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke prevádzkovateľa www.betimo.sk Pre zákazníka/ kupujúceho sú tieto
Platobné podmienky záväzné v ich aktuálnom účinnom znení.
3.5 Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Platobných podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky,
najmä Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. V prípade, ak je Užívateľ spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník, právny vzťah sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Príslušné kogentné
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, z obsahu ktorých vyplýva, že sa od ich
znenia nie je možné odchýliť, nie sú týmito Platobnými podmienkami dotknuté. Právomoc na riešenie sporov z tohto
zmluvného vzťahu majú súdy Slovenskej republiky.
3.6 Tieto Platobné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom: 01.03.2021
V Poprade, dňa 01.03.2021.

