
Držitel:
Jméno a příjmení: …………………………………...........................................................   Datum narození: ...................................... 

Adresa: ………................................……………............................................................................................…………………......................

E-mail: .……………………………...............................………….…….....…..........................  Podpis držitele:

Působnost
Toto poučení se vztahuje na cestující, kteří jsou oprávněnými držiteli platného jízdního dokladu, tj. kterým byla 
Poskytovatelem prodána sezónní jízdenka (Czech skipass) s platností na dopravních zařízeních ve vybraných 
lyžařských střediscích v České republice (aktuální podmínky platnosti Czech skipassu jsou uvedeny na webových 
stránkách www.czechskipass.cz).

Poučení o užívání jízdenky 
Czech skipass 2020/2021      
Poskytovatel: MEGA PLUS s.r.o., Janské Lázně, Černohorská č.p. 265, IČ: 647 93 281

Podmínky přepravy
1) Platná sezónní jízdenka (Czech skipass) opravňuje k jízdám na dopravních zařízeních dle aktuálních 

podmínek platnosti Czech skipassu, uvedených na webových stránkách www.czechskipass.cz, jízdenka musí 
být opatřena fotografií, společně se jménem a příjmením jejího držitele.

2) Práva a povinnosti z jízdenky je oprávněn vykonávat pouze její držitel (jízdenka je nepřenosná).

3) Držitel jízdenky souhlasí, že je povinen dodržovat Smluvní podmínky (aktuální Smluvní podmínky Czech
skipassu jsou uvedeny na webových stránkách www.czechskipass.cz), dbát pokynů obsluhy a řídit se dle
jednotlivých doprovodných informačních piktogramů.

4) Na žádném dopravním zařízení nevzniká nárok na přednostní jízdu.

5) Czech skipass zakoupený u Poskytovatele na zimní sezónu 2020/2021 – platnost rovněž na letní sezónu
do 1. 10. 2021 na lanové dráhy Černohorský Express, Hnědý vrch, Portášky.

Prohlášení
1) Držitel svým podpisem potvrzuje, že převzal jeden stejnopis tohoto poučení, že je seznámen s podmínkami

užívání jízdenky, rovněž si je plně vědom důsledků spojených s jejich případným porušením.

2) Kupující (držitel) prohlašuje, že se při nákupu jízdního dokladu seznámil s Informacemi o zpracování 
osobních údajů ze dne 1. 9. 2018, které převzal současně s nákupem jízdního dokladu a bere na vědomí, 
že Poskytovatel bude za účelem plnění povinností z přepravní smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje 
zaznamenané do software jízdního dokladu a/nebo jím jinak uvedené, v souladu s nimi.

3) Toto poučení je sepsáno ve dvou vyhotoveních, jeden stejnopis je pro potřeby Poskytovatele, druhý je určen
držiteli.

V Janských Lázních / Peci pod Sněžkou dne: …...…..................

Razítko a podpis pokladní: 




