
 

 

 

 
 
 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY HC VÍTKOVICE RIDERA a.s. 

PRO PRODEJ PERMANENTNÍCH A JEDNOTLIVÝCH VSTUPENEK 
NA SEZÓNU 2020/2021 

 

Společnost HC VÍTKOVICE RIDERA a.s., IČO 268 61 836, se sídlem v Ostravě,  
Ruská 3077/135, 700 30, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Ostravě, sp.  zn.  B 2894, prodává permanentní a jednotlivé vstupenky na sezónu 
2020/2021 za následujících podmínek: 

1. Druhy permanentních vstupenek: 

a) Permanentní vstupenka vč. play off – celosezónní permanentka platí na všechna domácí 
utkání týmu HC VÍTKOVICE RIDERA, které budou hraná v základní části sezóny 2020/2021 
v OSTRAVAR ARÉNĚ, včetně utkání vyřazovací části play-off a přípravných utkání (dále 
„permanentní vstupenka pro sezónu 2020/2021“); 

b) jednotlivá vstupenka na domácí utkání přípravné, základní nebo nadstavbové části 
Tipsport extraligy ledního hokeje hrané v OSTRAVAR ARÉNĚ v sezóně 2020/2021 (dále 
„jednotlivá vstupenka“). 

2. Kupující bere na vědomí, že v případě pozdějšího začátku sezóny 2020/2021, jejího 
přerušení, zrušení či obdobné okolnosti, nemá nárok na vrácení poměrné části 
permanentní vstupenky a je na výlučném rozhodnutí Pořadatele, zda bude počet vstupů, 
odpovídající počtu utkání neuskutečněných v sezóně 2020/2021 přesunut do následující 
sezóny, přičemž permanentní vstupenka pro sezónu 2020/2021 bude moci být na základě 
takového rozhodnutí využita na příslušný počet prvních po sobě jdoucích domácích utkání 
počínaje zahájením této následující sezóny.  
 

3. Stávající majitelé celosezónních karet nebo permanentních vstupenek na zápasy Tipsport 
extraligy pro sezónu 2019/2020 („stávající majitelé“) mají přednostní právo na koupi 
permanentních vstupenek na zápasy Tipsport extraligy pro následující sezónu 2020/2021. 
Přednostní právo mohou uplatnit od 29. června do 17. srpna 2020, a to předložením 
permanentní vstupenky na sezónu 2019/2020 v otevírací době na pokladně HC VÍTKOVICE 
RIDERA, a.s. na OSTRAVAR ARÉNĚ, příp. na jiném místě, kde bude probíhat oficiální 
předprodej pro sezónu 2020/2021 zaplacením ceny zvolené vstupenky dle ceníku v bodě 5 
těchto obchodních podmínek.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Od 18. srpna 2020 bude zahájen volný prodej permanentních vstupenek na sezónu 
2020/2021 v otevírací době na hlavní pokladně HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. na OSTRAVAR 
ARÉNĚ, příp. na jiném místě, kde bude probíhat oficiální předprodej pro sezónu 2020/2021. 
Při koupi je kupující povinen zaplatit celou cenu zvolené vstupenky dle ceníku v bodě 5 
těchto obchodních podmínek 
 
 
 

5. Ceník vstupenek pro sezónu 2020/2021: 
 

 

Druh permanentky Cena 
Play 
off 

Věrnostní - slevněná (pro stávající permanentkáře 
- cena po uplatnění slíbené slevy 500 Kč za 
kompenzaci snížení cen v uplynulé sezoně) 

3 990 Kč ANO 

Základní (pro nové permanentkáře a bez uplatnění 
slevy 500 Kč) 

4 490 Kč ANO 

Dětská (do 15 let – v sezoně 2020/2021 pro ročník 
narození 2005 a mladší) 

949 Kč ANO 

 

 

 

Ceny vstupenek na utkání Tipsport extraligy pro základní část budou uveřejněny před 
zahájením sezóny. Ceny vstupenek na utkání play-off budou uveřejněny před zahájením 
play-off. 
 

6. Cenu permanentní vstupenky pro sezónu 2020/2021 lze uhradit: 

a) v hotovosti nebo platební kartou v otevírací době na pokladně  
HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. na OSTRAVAR ARÉNĚ, příp. na jiném místě, kde bude probíhat 
oficiální předprodej pro sezónu 2020/2021; 

b) bezhotovostní platbou přes webové rozhraní Ticketportal, při níž je nutné poskytnout 
aktuální údaje kupujícího, souhlas s těmito obchodními podmínkami a se zpracováním 
osobních údajů.  

 



 

 

 

 

 

 

 

7.  Otevírací doba hlavní pokladny HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. na OSTRAVAR ARÉNĚ: 
 
a) předprodej permanentních vstupenek od 29.6.2020 do 17.9.2020 : 

 
pondělí 10.00 - 17.00 hod 

úterý 10.00 - 17.00 hod 
 
b)  v den utkání                     09:00 – začátek utkání 
 
 
 
 
 
HC VÍTKOVICE RIDERA, a.s. si vyhrazuje právo provést jednostranně změnu podmínek 
prodeje vstupenek, podmínek konání utkání (časových, místních, atd), návštěvního řádu 
a/nebo těchto obchodních podmínek. Tyto dokumenty jsou dostupné a všechny změny 
budou kupujícím oznámeny uveřejněním na webových stránkách společnosti HC VÍTKOVICE 
RIDERA, tj. na www.hc-vitkovice.cz. 

Zaplacením ceny jakékoli vstupenky kupující uzavírá se společností HC VÍTKOVICE RIDERA 
kupní smlouvu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky, a současně potvrzuje, 
že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s návštěvním řádem, že s nimi souhlasí 
a bude je dodržovat, a současně že souhlasí se zpracováním osobních údajů, které 
společnosti HC VÍTKOVICE RIDERA poskytne. 

 

 

 

V Ostravě dne 22.6.2020 
 
 

 

http://www.hc-vitkovice.cz/

