
 

Důležité informace  

k finanční záruce pro neočkované osoby v případě pravidel 1G či 2G 

Výjimečně a pouze v případě úředního nařízení, které současně vyžaduje pravidlo 1G nebo 2G ve 
všech skiareálech SunnyCard v Horním a Dolním Rakousku (Hinterstoder, Wurzeralm, Hochficht, 
Kasberg, Hochkar und Ötscher), poskytujeme každé neočkované osobě při nákupu vícedenního 
skipasu a sezónního skipasu SunnyCard finanční záruku.  

Podmínky k finanční záruce u sezónního skipasu SunnyCard: 

Finanční záruka pro neočkované v případě pravidla 1G nebo 2G podléhá následující podmínce:  

✓ Úřední rozhodnutí nařizující, že smí být přepravováni pouze zákazníci s platným očkováním či 
uzdravení (1G nebo 2G), je platné v průběhu zimní sezóny 2021/22 pro všechny skiareály SunnyCard 
v Horním a Dolním Rakousku (Hinterstoder, Wurzeralm, Hochficht, Kasberg, Hochkar und Ötscher). 

Pokud taková situace nastane, bude zákazníkovi za SunnyCard refundována pro zimní sezónu 
2022/23 poměrná částka, podléhajícímu následujícímu výpočtu.  

Refundovaná částka je závislá na celkovém počtu dní, kdy byl skiareál v provozu. Celkový počet 
provozních dní určuje výši denní sazby pro refundaci.  

Příklad: Zákazník za SunnyCard zaplatil 450 €. V průběhu sezóny 2021/22 bylo celkem 130 provozních 
dní, z čehož vyplývá denní sazba pro refundaci 450 : 130 = 3,46 €. Pokud na základě úředního nařízení 
nemohl z těchto 130 provozních dní neočkovaný zákazník užívat svou SunnyCard např. 50 dní, bude 
mu refundováno 173 € (50 dní x denní sazba 3,46 €) – buď mu bude tato částka převedena na 
SunnyCard v následující sezóně 2022/23, nebo na přání vyplacena v hotovosti.  

Pokud na základě úředního nařízení bude platit pravidlo 1G nebo 2G ve všech skiareálech SunnyCard 
v Horní a Dolním Rakousku od začátku zimní sezóny 2021/22, bude zákazníkovi převedena celá kupní 
cena SunnyCard na sezónu 2022/23 nebo vyplacena v hotovosti.  

Žádosti o refundaci mohou být podávány od 11.4.2022 a 31.7.2022, pouze písemně přímo na 
příslušné prodejní místo, kde byl skipas zakoupen. Po uplynutí této lhůty již nebudou žádosti o 
refundaci uznávány a finanční záruka pro neočkované v případě pravidla 1G nebo 2G zaniká.  

 

Aktualizace na základě zákonných rámcových předpisů vyhrazena! Říjen 2021.  


