
   

SPLOŠNI POGOJI ZUMASTIČNE AKCIJE

OKTOBER 2022

Izvajalec:  GMP  PLUS  d.o.o.,  zabaviščni  park,  d.o.o.,  Partizanska  cesta  149,  6210  Sežana,  MŠ:
8474532000, DŠ: SI 98713671, transakcijski račun SI56 040000276444315, odprt pri NOVA KBM d.d
(v nadaljevanju: izvajalec)

1. UVODNA DOLOČILA:

Splošni pogoji akcije OKTOBER 2022 opredeljujejo vsebino in pogoje za sodelovanja v akciji. Splošni
pogoji  ZUMMASTIČNE AKCIJE OKTOBER 2022 se uporabljajo skupaj s  Pravili,  ki  veljajo za celotno
igralnico in Pravili uporabe igral, ki so nameščena na vsakem posameznem igralu. 

2. TRAJANJE AKCIJE:

ZUMMASTIČNA AKCIJA OKTOBER 2022 traja od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022 oziroma do zapolnitve
vseh prostih terminov, za katere velja ta akcija.

Akcija velja izključno za termine praznovanj od 1. 10. 2022 do 31. 12.2023.

3. OPIS AKCIJE:

V okviru trajanja ZUMMASTIČNE AKCIJE OKTOBER 2022 vsak, ki v času trajanja akcije (to je od 1. 10.
2022  do  31.  10.  2022  oz.  do  zapolnitve  vseh  prostih  terminov)  rezervira  termin  za  praznovanje
otroškega rojstnega dne do 31. 12. 2023, dobi 50% popust na ceno paketa, ob pogoju 100% plačila
avansa ob rezervaciji termina.

ZUMMASTIČNA AKCIJA OKTOBER 2022 velja za naslednje pakete:

 ZUMMA BASIC,
 ZUMMA ADVENTURE,
 ZUMMA ADVENTURE PRO,
 ZUMMA GOLD.
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Za preostale  storitve  akcija  ne  velja  in  se  plačujejo  skladno z  veljavnim cenikom,  ki  je  objavljen
16.5.2022. 

4. POGOJI AKCIJE:

1. Rezervacija termina za praznovanje rojstnega dne najkasneje do 31. 10. 2022 do 23:59 ure
oz. do zapolnitve prostih terminov.

2. Izbrani termin za praznovanje v obdobju od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023.
3. 50% popusta na ceno paketa se prizna uporabniku, ki med 1. 10. 2022 in 31. 10. 2022 opravi

rezervacijo termina in paketa za praznovanje rojstnega dne ob pogoju, da plača 100% avans
glede na izbran paket ob rezervaciji.

5. POSTOPEK REZERVACIJE 

1  Rezervacijo lahko opravite po elektronski pošti ali osebno na recepciji.

2  Popust vam priznamo, v kolikor nam v roku treh dni od rezervacije nakažete oz. plačate
avans na TRR ali osebno na recepciji.

3  Po plačilu avansa je rezervacija avtomatsko potrjena. 

6. STROŠKI RIZIKA ODPOVEDI

V primeru odpovedi rezervacije najkasneje do 7 dni pred rezerviranim terminom se uporabniku vrne
ves plačani avans, na račun s katerega je izvajalec prejel plačilo. 

V primeru odpovedi rezervacije 7 dni ali manj pred rezerviranim terminom se plačani avans ne vrača. 

V primeru odpovedi rezervacije zaradi bolezni otroka, najkasneje 1 dan pred rezerviranim terminom
se plačani avans zadrži, uporabnik pa ima pravico izbrati nadomestni termin za praznovanje rojstnega
dne, ki  ga mora izbrati najkasneje v roku 1 meseca od odpovedanega termina. Zadržan avans se
obračuna pri koriščenju nadomestnega termina. V kolikor so vsi termini pri izvajalcu v obdobju 1
meseca od odpovedanega termina zasedeni, se lahko uporabnik in izvajalec izjemoma dogovorita za
podaljšanje obdobja koriščenja.

7. KONČNE DOLOČBE

Vsebina  in  pogoji  za  sodelovanje  v  ZUMMASTIČNI  AKCIJI  OKTOBER  2022  veljajo  izključno  za
rezervacije  opravljene od 1. 10. 2022 do 31.  10. 2022 oziroma zapolnitve vseh prostih terminov.
Izvajalec si pridružuje pravico do spremembe pogojev ZUMMASTIČNE AKCIJE OKTOBER 2022.

GMP PLUS, d.o.o.
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