
 

 
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

AKCIA „PKS Polonus“   

1. Všeobecné obchodné podmienky akcie „PKS Polonus“  vydané spoločnosťou Tatry 

mountain resort, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 

31 560 636, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 

62/L (ďalej len „spoločnosť TMR“ alebo len „prevádzkovateľ“) upravujú podmienky 

poskytnutia zľavy na skipas v lyžiarskom stredisku Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, 

prevádzkovaného spoločnosťou TMR, a.s. pre cestujúcich autobusovej linky na trase Poľská 

republika – Slovensko  prevádzkovanej spoločnosťou Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej "POLONUS" w Warszawie, akciová spoločnosť, so sídlom  02-305 Varšava , 

Alej Jerozolimskie 144, NIP: 525-000-01-27, REGON: 000617166,  ako aj práva a povinnosti 

účastníkov akcie „PKS Polonus“ ( ďalej len „VOP“). 

 

2. V rámci Akcie „PKS Polonus“ má každý cestujúci autobusovej linky  na trase Poľská 

republika – Slovensko, prevádzkovanej spoločnosťou Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej "POLONUS" w Warszawie, akciová spoločnosť, so sídlom  02-305 Varšava, 

Alej Jerozolimskie 144, NIP: 525-000-01-27, REGON: 000617166, ktorý si zakúpil počas 

platnosti AKCIE „PKS Polonus“  platný cestovný lístok s konečnou stanicou na území 

Slovenskej republiky ( ďalej len „ Cestujúci“) nárok na zľavu vo výške 5% z pultovej ceny 

skipasu v lyžiarskom stredisku Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica ( ďalej len „ Zľava“). 

   

3. Cestujúci pri kúpe cestovného lístka autobusovej linky  na trase Poľská republika – 

Slovensko, prevádzkovanej spoločnosťou Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

"POLONUS" w Warszawie, akciová spoločnosť, so sídlom  02-305 Varšava, Alej Jerozolimskie 

144, NIP: 525-000-01-27, REGON: 000617166 s konečnou stanicou na území Slovenskej 

republiky, obdrží pri úhrade  cestovného lístka  leták s kupónom na Zľavu.  

 

4. Pri uplatnení nároku na Zľavu je Cestujúci povinný predložiť na pokladni v lyžiarskom 

stredisku Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica cestovný lístkov na autobusovú linku 

špecifikovanú v bode 2 týchto VOP s konečnou stanicou na území Slovenskej republiky ( 

ďalej len „ Cestovný lístok“)  a leták s kupónom na Zľavu . Po splnení podmienok 

uvedených v tomto bode VOP zamestnanec pokladne predá Cestujúcemu skipas 

v lyžiarskom stredisku Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, z ktorého bude Cestujúcemu 

odpočítaná Zľava. Zamestnanec pokladne následne vráti Cestujúcemu predložený Cestovný 

lístok.  

 

5. Akcia „„PKS Polonus“ je akcia vyhlásená prevádzkovateľom a trvá od 10.01.2016 do 

29.03.2016 vrátane, nepretržite od pondelka do nedele, počas sviatkov aj prázdnin. 

 



 

 
 

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť Zľavu Cestujúcim v rámci  Akcie „PKS 

Polonus“, ktorí nepredložili na pokladni všetky potrebné dokumenty, t.j. Cestovný lístok 

a leták s kupónom na Zľavu. 

 

7. Akciu „PKS Polonus“ nie je možné kombinovať s inými akciami a zľavami platiacimi 

v lyžiarskom stredisku Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica. 

 

8. Pokiaľ Cestujúci  pri využívaní zakúpeného zľavneného skipasu ( Celodenný skipas 

lyžiarskom stredisku Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica )   v rámci Akcie „PKS Polonus“ 

nemôže z akýchkoľvek subjektívnych či objektívnych dôvodov zotrvať lyžiarskom stredisku 

Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica počas prevádzkových hodín, t.j. pri predčasnom 

opustení, nemá nárok na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu alebo plnenie. 

 

Všeobecné obchodné podmienky Akcie „PKS Polonus“   v lyžiarskom stredisku Vysoké Tatry – 

Tatranská Lomnica nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 21.12.2015 a sú platné a účinné počas 

celej Akcie „PKS Polonus“, t.j. do 29.03.2016 vrátane. 

 

 

 


