
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

English below. In case of discrepancies between the Czech and English versions, the 
Czech version is considered to be the binding one. 

pro nákup zboží a vstupenek na kurzy a akce pořádané corners.cz. Smluvními stranami, které 
mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou zákazníci a účastníci akcí a sportovních kurzů, 
jejichž identifikační údaje jsou uvedeny ve fakturačních údajích a přihláškách k dané akci, a 
corners.cz, Automotive Experience s.r.o., IČ 08513252, DIČ CZ08513252 se sídlem Vojtěšská 
6/211, 110 00, Praha 1, dále jen corners.cz. 

I. Definice pojmů 

Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi corners.cz a třetími osobami, jakož i těmito osobami 
navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam: 

Akce – Sportovní událost pořádaná v areálech závodních či tréninkových okruhů, spočívající ve 
využití volného času účastníkem v předem určeném termínu a na určeném místě. 
Kurz – Ucelený časový úsek, kde se účastníkovi věnuje náš instruktor. Kurz se skládá vždy z 
teoretické a praktické části v areálu závodních či tréninkových okruhů. 
Účastník – Osoba užívající služeb corners.cz, na základě Smluvního vztahu, který vznikl 
odesláním a uhrazením registrace na webovém portálu pro daný kurz či akci. 
Vstupenka – Potvrzení doručené na email účastníka, vydané corners.cz a opravňující držitele 
vstupenky k jednorázovému vstupu na konkrétní akci či kurz. Předložením vstupenky při vstupu 
na místo konání akce či kurzu vyjadřuje účastník užívající práva ze vstupenky souhlas s 
provozními předpisy místa konání akce či kurzu, podřizuje se pokynům pořadatele a 
podmínkám akce, které se k ní vážou. 
Kurzovné – Poplatek za daný kurz, cena a obsah kurzu jsou popsány v detailu popisu na 
webovém portálu. Po zaplacení kurzovného účastník obdrží vstupenku na daný kurz. 
Startovné – Poplatek za danou akci, cena a obsah balíčku akce jsou popsány v detailu popisu 
na webovém portálu. Po zaplacení startovného účastník obdrží vstupenku na danou akci. 
Registrace – V den konání akce či kurzu má účastník povinnost prokázat se zakoupenou 
vstupenkou a platným řidičským průkazem na místě označeném pořadatelem. Dále je účastník 
seznámen s podmínkami akce a vyzván k podpisu Prohlášení účastníka. 
Prohlášení účastníka – Prohlášení, kde účastník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s 
bezpečnostními pokyny, je způsobilý k řízení motorového vozidla a není pod vlivem 
psychoaktivních látek či alkoholu. Zároveň účastník stvrzuje, že jízd se účastní na vlastní 
nebezpečí. Prohlášení účastníka je specifické pro daný daný závodní či tréninkový okruh.  
Voucher – Rezervační služba poskytovaná corners.cz, opravňující držitele jedinečného kódu 
voucheru ke koupi určitého druhu vstupenky v předem stanovené ceně a v pevně stanoveném 
propadném termínu za cenu doplatku rozdílu ceny voucheru a předem stanovené ceny 
odpovídající vstupenky. Voucher není vstupenkou a neopravňuje jeho držitele ke vstupu na akci 
či kurz. Voucher má stanovenou hodnotu a unikátní kód. 
Voucher na akci – Speciální forma voucheru, který je vystaven místo mailové vstupenky za 
účelem obdarování. Jedná se o vstupenku na danou akci v dárkové podobě. 
Zboží – jakákoliv movitá věc nebo předmět, který je k prodeji na e-shopu corners.cz. 
Zákazník – Smluvní strana, jejíž fakturační údaje byly poskytnuty corners.cz při nákupu zboží za 
úplatu na e-shopu corners.cz. 
Webový portál – Internetové stránky corners.cz na adrese www.corners.cz, sloužící k 
poskytování informací o nabízených akcích a kurzech objednávání vstupenek na tyto akce. Ke 



správné funkčnosti vytváření rezervací a zakoupení vstupenek a služeb na tomto portálu je 
nutné mít nainstalován webový prohlížeč Internet Explorer 8 nebo vyšší, anebo Google 
Chrome. 

II. Informace o ochraně osobních údajů 

Informace o ochraně osobních údajů pro účely Všeobecných obchodních podmínek: 

a) Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů 
kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění 
veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního 
dokumentu, který je k dispozici níže. 

III. Všeobecná ustanovení 

Ustanovení upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kurzy či akce pořádané 
corners.cz, prodej zboží a práva a povinnosti smluvních stran: 

a) Přihlášením do kurzu nebo na akci získává účastník právo na služby v rozsahu daném typem 
kurzu, popisem dané akce a těmito podmínkami. Corners.cz se zavazuje tyto služby za úhradu 
realizovat a poskytovat. Podrobné informace o charakteristikách služeb jsou uvedeny na 
webovém portálu www.corners.cz/trackdays. Účastník bere na vědomí, že kurzy pro veřejnost 
pořádané corners.cz jsou určené pro dospělé, minimální věková hranice pro přihlášení je 18 let. 
Podmínkou je platný řidičský průkaz. 

b) Přihlášení do kurzu probíhá on-line registrací na webovém portálu corners.cz. On-line 
registrace na webovém portálu corners.cz je platná po zadání přihlášky, jejím potvrzení a 
úhradou účastníkem. Úhrada probíhá platební kartou přímo v rámci webové aplikace. 
Potvrzením přihlášky se účastník zavazuje provést úhradu kurzovného či startovného jedním z 
uvedených způsobů. 

c) Účastník se zavazuje prokázat se při zahájení kurzu a nebo akce a na požádání i později v 
průběhu kurzu platnou vstupenkou a platným řidičským průkazem. Účastník se zavazuje v 
areálu okruhových středisek respektovat pravidla užívání daných prostor stanovená 
pořadatelem a případně správcem areálu. Zvlášť závažné porušení těchto pravidel může mít za 
následek vyloučení z kurzu či akce bez náhrady. Účastník se zavazuje seznámit se s 
Prohlášením účastníka, které je specifické pro každý okruh a je rozdáno při registraci na dané 
akci či kurzu. 

d) Jakékoliv zboží si kupující vybere v dané variantě a za stanovenou cenu na e-shopu 
corners.cz. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko Zaplatit. Údaje 
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za úplné a správné. Odeslání objednávky 
je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku. 
Pokud kupující zadal chybný e-mail, v důsledku čehož mu potvrzení o přijetí objednávky 
nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku stornovat. 



e) Obchodní podmínky se vztahují na všechny kurzy a akce pořádané corners.cz a prodej 
zboží. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány 
za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. 

IV. Platební podmínky a cena 

Ustanovení upravující informace o koncové ceně pro účastníka a platební podmínky: 

a) Kurzovné či startovné je splatné platební kartou v rámci on-line registrace na webovém 
portálu corners.cz. Jiné způsoby platby corners.cz neakceptuje. Kurzovné či startovné musí být 
uhrazeno v okamžik vyplnění online přihlášky a jejím potvrzením účastníkem. V opačném 
případě je rezervace neplatná. 

b) Cena vstupenky je uvedena na webovém portálu. Platná je vždy cena v momentě nákupu. 
Nebude-li výslovně stanovena jinak, cena vstupenky zahrnuje veškeré předprodejní poplatky a 
manipulační poplatky. Corners.cz, Automotive Experience s.r.o., je plátcem DPH. 

c) Cena zboží je uvedena na webovém portálu. Platná je vždy cena v momentě nákupu. 
Nebude-li výslovně stanoveno jinak, cena zboží zahrnuje veškeré předprodejní a manipulační 
poplatky. Cena zboží je splatná v okamžik nákupu přes platební bránu GoPay. Jiné způsoby 
platby corners.cz neakceptuje. 

V. Doručovací podmínky 

Ustanovení upravující doručování zakoupeného zboží a vstupenek na akce či kurzy pořádané 
corners.cz: 

a) Po úspěšném zaplacení kurzovného či startovného kartou online na webovém portálu 
corners.cz obdrží účastník potvrzení a vstupenku do emailu. Toto potvrzení slouží jako 
vstupenka na daný kurz či akci a bude kontrolováno při registraci v den konání akce. 

b) Neobdrží-li účastník vstupenku na svou emailovou adresu nejpozději do 30 minut po 
provedení platby, je povinen bezodkladně kontaktovat corners.cz na adrese info@corners.cz 
případně využít kontaktní formulář na webovém portálu www.corners.cz. 

c) Při registraci na daném kurzu či akci se účastník může prokázat vstupenkou v elektronické 
podobě (emailem v mobilním telefonu) společně s platným řidičským průkazem. 

d) Po úspěšném zaplacení ceny za zboží obdrží účastník potvrzení o dokončené objednávce do 
emailu. K tomuto potvrzení je připojen daňový doklad a slouží jako potvrzení objednávky. V 
tento okamžik corners.cz začíná expediční proces a zasílá zboží zákazníkovi. 

e) Zboží je zasíláno přepravcem, který zvolí corners.cz, případně u určitého typu zboží si 
zákazník může vybrat z nabídky. Cena přepravy je vždy uvedena u konkrétního zboží. 

VI. Reklamace a Storno podmínky 



Ustanovení upravující reklamace, vrácení zboží a storna ze strany účastníka a náhrady v 
případě zrušení akce: 

a) Účastník je povinen zkontrolovat neprodleně po dodání vstupenek emailem jejich správnost a 
úplnost (především název akce či kurzu, místo a čas konání akce či kurzu, cenu a počet 
vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu vstupenek je účastník 
povinen oznámit bezprostředně po jejich obdržení emailem na adresu info@corners.cz 
případně využít kontaktní formulář na webovém portálu corners.cz. Na pozdější reklamace 
nebude brán zřetel. 

b) Nebude-li corners.cz moci příslušný kurz či akci realizovat, obdrží účastník zpět kurzovné či 
startovné v plné výši. V rámci aktuální akční nabídky corners.cz dále účastníkovi nabídne 
výhodnější podmínky pro výběr jiného kurzu či akce. 

c) Účastník může vstupenku stornovat do 14 pracovních dnů před začátkem dané akce či 
kurzu. Storno přihlášky je nutno ohlásit emailem na info@corners.cz případně využít kontaktní 
formulář na webovém portálu corners.cz. 

d) Při stornování do 14 pracovních dnů před začátkem dané akce či kurzu má účastník nárok na 
vrácení kurzovného či startovného v plné výši bankovním převodem na poskytnuté č.ú. 
nejpozději do 5 pracovních dnů od emailového potvrzení přijetí a uznání storna přihlášky. 

e) Při stornování přihlášky 13-7 pracovních dnů před začátkem dané akce či kurzu není možné 
navrátit startovné či kurzovné v plné výši. V tomto případě dojde k navrácení 50% z ceny 
daného kurzu či akce, zbylých 50% musí být využito na pokrytí nákladů rezervace daných 
okruhových areálů. 

f) Při stornování přihlášky méně než 7 pracovních dnů pžed začátkem dané akce či kurzu, 
propadá 100% ceny. 

g) Zákazník je oprávněn jakékoliv nenošené a nepoškozené zboží bez jakýchkoliv viditelných 
známek zhoršené kvality navrátit do 30 kalendářních dnů od zakoupení zpět. Zákazník si může 
vybrat, zda-li si přeje vrátit celou částku zpět a nebo vyměnit za jiné zboží. 

VII. Závěrečná ustanovení 

Obecně platná závěrečná ustanovení: 

a) Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se 
nevztahují na účastníky, kteří do smluvních vztahů s corners.cz vstupují jako podnikatelé. 

b) Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže 
účastník od Smlouvy o účasti na akci či kurzu odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu, ale pouze 
dle podmínek Storna pospaných v článku VI. těchto Podmínek. 

c) Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů. 
Vyžaduje-li účastník vystavení faktury – daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení 
zasláním požadavku na emailovou adresu info@corners.cz případně využít kontaktní formulář 
na webovém portálu corners.cz. 



d) Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení 
nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2019 a corners.cz si vyhrazuje 
právo je kdykoliv změnit. 

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS 

for the purchase of goods and tickets for courses and events organized by corners.cz. The 
contracting parties that have rights and obligations under these rules are customers and 
participants in events and sports courses, whose identification data are listed in the invoicing 
data and applications for the event, and corners.cz, Automotive Experience sro, ID 08513252, 
VAT number CZ08513252 with its registered office at Vojtěšská 6/211, 110 00, Prague 1, 
hereinafter referred to as corners.cz. 

I. Definitions 

For the purposes of these Terms and Conditions and the relationship between corners.cz and 
third parties, as well as these parties, the following terms have the following meanings: 

Event - A sporting event organized on the premises of racing or training circuits, consisting in 
the use of free time by the participant at a predetermined date and place. 

Course - A comprehensive period of time where our instructor takes care of the participant. The 
course always consists of a theoretical and practical part in the area of racing or training circuits. 

Participant - A person using the services of corners.cz, based on the Contractual Relationship, 
which arose by sending and paying for registration on the web portal for the course or event. 

Ticket - Confirmation delivered to the participant's email, issued by corners.cz and entitling the 
ticket holder to a one-time entry to a specific event or course. By presenting the ticket upon 
entering the venue of the event or course, the participant using the rights from the ticket agrees 
with the operating regulations of the venue of the event or course, obeys the instructions of the 
organizer and the conditions of the event attached to it. 

Course fees - The fee for the course, the price and the content of the course are described in 
the detailed description on the web portal. After paying the course fee, the participant will 
receive a ticket for the course. 

Entry fee - The fee for the event, the price and the content of the event package are described 
in the description detail on the web portal. After paying the entry fee, the participant will receive 
a ticket for the event. 

Registration - On the day of the event or course, the participant is obliged to prove with the 
purchased ticket and a valid driver's license at the place indicated by the organizer. 
Furthermore, the participant is acquainted with the conditions of the event and invited to sign the 
participant's Declaration. 

Participant's statement - A statement in which the participant confirms with his / her signature 
that he / she has been acquainted with the safety instructions, is qualified to drive a motor 
vehicle and is not under the influence of psychoactive substances or alcohol. At the same time, 



the participant confirms that he participates in the rides at his own risk. The participant's 
statement is specific to the given racing or training circuit. 

Voucher - A reservation service provided by corners.cz, entitling the holder of a unique voucher 
code to purchase a certain type of ticket at a predetermined price and at a fixed deadline for the 
price of a surcharge between the difference between the voucher price and the predetermined 
price of the corresponding ticket. The voucher is not a ticket and does not entitle its holder to 
enter the event or course. The voucher has a fixed value and a unique code. 

Event voucher - A special form of voucher that is issued instead of an e-mail ticket for the 
purpose of gift giving. This is a ticket for the event in a gift form. 

Goods - any movable thing or item that is for sale on the corners.cz e-shop. 

Customer - The contracting party whose invoicing data were provided to corners.cz when 
purchasing goods for a fee on the corners.cz e-shop. 

Web portal - Corners.cz website at www.corners.cz, used to provide information about the 
offered events and courses for ordering tickets for these events. You must have Internet 
Explorer 8 or higher or Google Chrome installed to make reservations and purchase tickets and 
services on this portal. 

 

II. Information on personal data protection 

Information on personal data protection for the purposes of the General Terms and Conditions: 

a) Its obligation to provide information to the buyer within the meaning of Article 13 of 
Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of 
individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such 
data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) . 

III. general provisions 

Provisions governing the provision of ticket sales services for courses or events organized by 
corners.cz, the sale of goods and the rights and obligations of the contracting parties: 

a) By registering for a course or event, the participant acquires the right to services in the scope 
of the given type of course, description of the event and these conditions. Corners.cz 
undertakes to implement and provide these services for a fee. Detailed information on the 
characteristics of the services can be found on the web portal www.corners.cz/trackdays. The 
participant acknowledges that the courses for the public organized by corners.cz are intended 
for adults, the minimum age for registration is 18 years. The condition is a valid driver's license. 

b) Registration for the course takes place by online registration on the corners.cz web portal. 
On-line registration on the corners.cz web portal is valid after entering the application, its 
confirmation and payment by the participant. Payment is made by credit card directly within the 
web application. By confirming the application, the participant undertakes to pay the course fee 
or entry fee in one of the above ways. 

c) The participant undertakes to prove himself / herself with a valid ticket and a valid driver's 
license at the beginning of the course and / or event and on request later in the course. The 



participant undertakes to respect the rules of use of the given premises set by the organizer 
and, if applicable, by the administrator of the premises in the area of the circuit centers. A 
particularly serious violation of these rules may result in expulsion from the course or event 
without compensation. The Participant undertakes to become acquainted with the Participant's 
Declaration, which is specific to each circuit and is distributed upon registration for the event or 
course. 

d) The buyer chooses any goods in the given variant and for a set price on the corners.cz e-
shop. The buyer sends the order to the seller by clicking the Pay button. The information 
provided in the order is considered complete and correct by the seller. Sending the order is a 
proposal of the buyer to conclude a purchase contract in the sense of § 1731 of the Civil Code. 
If the buyer has entered an incorrect e-mail, as a result of which the confirmation of receipt of 
the order cannot be delivered to him, the seller is entitled to cancel the order. 

e) Business conditions apply to all courses and events organized by corners.cz and the sale of 
goods. Any further claims of either party beyond these rules will be considered irrelevant. 
Pursuant to Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, as amended, the Czech Trade 
Inspection Authority is responsible for the out-of-court settlement of consumer disputes. 

IV. Payment terms and price 

Provisions governing information on the final price for the participant and payment terms: 

a) The course fee or entry fee is payable by payment card as part of the online registration on 
the corners.cz web portal. Corners.cz does not accept other payment methods. The course fee 
or entry fee must be paid at the time of completing the online application and its confirmation by 
the participant. Otherwise the reservation is invalid. 

b) The ticket price is listed on the web portal. The price at the time of purchase is always valid. 
Unless expressly stated otherwise, the ticket price includes all pre-sale fees and handling fees. 
Corners.cz, Automotive Experience s.r.o., is a VAT payer. 

c) The price of the goods is listed on the web portal. The price at the time of purchase is always 
valid. Unless expressly stated otherwise, the price of the goods includes all pre-sale and 
handling fees. The price of the goods is payable at the time of purchase through the GoPay 
payment gateway. Corners.cz does not accept other payment methods. 

V. Delivery conditions 

Provisions governing the delivery of purchased goods and tickets for events or courses 
organized by corners.cz: 

a) After successfully paying the course or entry fee card online on the corners.cz web portal, the 
participant will receive a confirmation and a ticket to the email. This confirmation serves as a 
ticket for the course or event and will be checked upon registration on the day of the event. 

b) If the participant does not receive a ticket to his / her email address no later than 30 minutes 
after payment, he / she is obliged to immediately contact corners.cz at info@corners.cz or use 
the contact form on the web portal www.corners.cz. 

c) When registering for a given course or event, the participant can prove his / her ticket in 
electronic form (email in a mobile phone) together with a valid driver's license. 



d) After successful payment of the price for the goods, the participant will receive a confirmation 
of the completed order by email. A tax document is attached to this confirmation and serves as 
an order confirmation. At this moment, corners.cz begins the shipping process and sends the 
goods to the customer. 

e) The goods are sent by a carrier who chooses corners.cz, or for a certain type of goods, the 
customer can choose from the offer. The price of transport is always stated for specific goods. 

VI. Complaints and cancellation conditions 

Provisions governing complaints, returns and cancellations by the participant and compensation 
in case of cancellation of the event: 

a) The participant is obliged to check their correctness and completeness immediately after 
delivery of tickets by email (especially the name of the event or course, place and time of the 
event or course, price and number of tickets and other parameters). The participant is obliged to 
report any complaints concerning the content of tickets immediately after receiving them by 
email to the address info@corners.cz or use the contact form on the corners.cz web portal. 
Subsequent complaints will not be taken into account. 

b) If corners.cz is not able to implement the relevant course or event, the participant will receive 
back the course fee or entry fee in full. As part of the current special offer, corners.cz will also 
offer the participant more advantageous conditions for choosing another course or event. 

c) The participant can cancel the ticket within 14 working days before the start of the event or 
course. Cancellation of the application must be reported by email to info@corners.cz or use the 
contact form on the corners.cz web portal. 

d) In case of cancellation within 14 working days before the start of the event or course, the 
participant is entitled to a refund of the course fee or entry fee in full by bank transfer to the 
provided account no. no later than 5 working days from the email confirmation of receipt and 
recognition of the cancellation of the application. 

e) If the application is canceled 13-7 working days before the start of the event or course, it is 
not possible to refund the entry fee or course fee in full. In this case, 50% of the price of the 
course or event will be refunded, the remaining 50% must be used to cover the reservation 
costs of the given circuit areas. 

f) If the application is canceled less than 7 working days before the start of the event or course, 
100% of the price will be forfeited. 

g) The customer is entitled to return any unworn and undamaged goods without any visible 
signs of deteriorating quality within 30 calendar days of purchase. The customer can choose 
whether he wants to return the entire amount or exchange it for other goods. 

VII. Final Provisions 

General final provisions: 

a) The provisions aimed at consumer protection according to legal regulations and these 
conditions do not apply to participants who enter into contractual relations with corners.cz as 
entrepreneurs. 



b) Due to the nature of the service provided and the provisions of § 1837 letter j) of the Civil 
Code, the participant may not withdraw from the Agreement on participation in the event or 
course within 14 days without giving a reason, but only according to the conditions of the 
Cancellation described in Article VI. of these Terms. 

c) The ticket can serve as a simplified tax document according to valid legal regulations. If the 
participant requires the issuance of an invoice - tax document, it is necessary to request the 
issuance by sending a request to the email address info@corners.cz or use the contact form on 
the corners.cz web portal. 

d) Should any provision of these Terms become invalid, ineffective or unenforceable, the 
validity, effectiveness or enforceability of the other provisions shall remain unaffected. The 
conditions become valid and effective on 1.1.2019 and corners.cz reserves the right to change 
them at any time. 
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