
 

 
Právo na aktualizaci na základě zákonných rámcových podmínek vyhrazeno! Srpen, 2021 

 
 
Informace ke garanci vrácení peněz v případě pandemie (Covid – 19)  
 
     

  Podmínky vrácení peněz u sezónního skipasu Snow & Fun Card: 
 

 

Výjimečně a to pouze v případě pandemie mající za důsledek soudobé oficiální uzavření všech partnerských 
lyžařských středisek Snow & Fun Card (Hinterstoder, Wurzeralm, Hochficht, Kasberg, Dachstein West, 
Feuerkogel a Krippenstein) na základě úředního rozhodnutí, garantujeme každému zákazníkovi, který si 
zakoupil Snow & Fun Card, nárok na finanční náhradu.  

Vrácení peněž v případě pandemie podléhá u Snow & Fun Card následujícím podmínkám: 

 pokud během zimní sezóny 2021/22 dojde k oficiálnímu uzavření všech partnerských skiareálů 
Snow & Fun Card (Hinterstoder, Wurzeralm, Hochficht, Kasberg, Dachstein West, Feuerkogel a 
Krippenstein) na základě úředního rozhodnutí  

 a zároveň zákazník použil skipas Snow & Fun Card během jeho platnosti méně než 15 dní 

V případě, že nastanou obě tyto okolnosti, bude zákazníkovi k jeho Snow & Fun Card na sezónu 2022/23 
dobropisována níže uvedená finanční hodnota: 

Trvání soudobého uzavření  
všech skiareálů Snow & Fun: Dospělí Mládež Děti 

méně než 20 provozních dní* € 0,00 € 0,00 € 0,00 

21–45 provozních dní * € 72,00 € 56,50 € 38,00 
46–90 provozních dní * € 144,00 € 112,50 € 75,50 
déle než 90 provozních dní * € 239,50 € 187,50 € 126,00 

 

* Uzavření skiareálů z úřední moci během zimní sezóny 2021/22 mezi 15. prosincem 2021 a 15. březnem 2022.  
  

Pokud z důvodu pandemie nebude vůbec v provozu během zimní sezóny 2021/22 žádný z partnerských 
skiareálů Snow & Fun, bude celá pořizovací cena dobropisována ke skipasu Snow & Fun Card na zimní sezónu 
2022/23 (mínus manipulační poplatek 25,00 EUR/dosp. skipas). 
 
V případě uzavření skiareálů mimo výše uvedená období nebude poskytnuta žádná náhrada. 
 
Žádosti o proplacení lze podat pouze písemně na příslušné prodejní místo v období od 11.04.2022 do 
31.07.2022. Po uplynutí lhůty již nelze žádosti uplatňovat a nárok na záruku zpětného proplacení peněz 
zaniká. 
 
 


