LEŤTE S EMIRATES Z PRAHY DO DUBAJE A ZÍSKEJTE ZDARMA VSTUPENKU NA
AT THE TOP BURJ KHALIFA, NEJVYŠŠÍ BUDOVU SVĚTA!
Pravidla
1. „Leťte s Emirates z Prahy do Dubaje a získejte zdarma vstupenku na At The Top Burj
Khalifa! “pořádá společnost STUDENT AGENCY TRAVEL se sídlem nám. Svobody 17, 602 00
Brno IČO: 0812803 (dále jen „STUDENT AGENCY TRAVEL“).
2. Vstupenku získá každý občan starší 16-ti let, který si v období od 10. 6. 2019 do 23. 6. 2019
zakoupí prostřednictvím webových stránek www.studentagency.cz nebo v pobočce STUDENT
AGENCY alespoň jednu letenku z Prahy do Dubaje a zpět validovanou na leteckou společnost
Emirates (operující dopravce Emirates nebo FlyDubai) s proletem (odlet i návrat) od 15 6. 2019 do
30. 9. 2019 a kontaktuje nás na emailu soutez@studentagency.cz.
3. Po odeslání emailu s žádostí o vydání vstupenky na Burj Khalifa obdrží cestující email s
unikátním kódem pro vstup na vyhlídkové podlaží 124 – 125 vyhlídkové plošiny „At The Top
Burj Khalifa“. Tento unikátní kód je nutno vyměnit za datovanou a časovanou standardní
vstupenku v pokladně „At The Top Burj Khalifa“.
4. Každý unikátní kód je možno vyměnit za jednu standardní vstupenku na vyhlídkové patro 124125 „At the Top Burj Khalifa“.
5. Vstupenka na vyhlídkové patro 124-125 „At the Top Burj Khalifa“ je určena pro vstupy od 8:30
do 14:30 a od 19:00 do 23:00. Vstupenku lze využít v období od 15. června 2019 do 30. září 2019
a jedná se o 1 vstupový lístek.
6. Vstupenka nezahrnuje jakékoliv další produkty, služby, dopravu, zábavu nebo občerstvení.
7. Vstupenka na „At The Top Burj Khalifa“ vydaná dle této nabídky je nevratná, nesměnitelná a
nepřevoditelná.
8. Využitím této nabídky souhlasíte a přijímáte obecné podmínky pro vstupenky na „At the Top
Burj Khalifa“, které jsou k dispozici na webových stránkách „At The Top Burj Khalifa“.
9. Děti do 16 let musí být během návštěvy „At the Top Burj Khalifa“ doprovázeny dospělou
osobou.
10. Na vyhlídce není povoleno žádné jídlo a pití.
11. At The Top Burj Khalifa“ si vyhrazuje právo na změny časů prohlídek. V těchto případech je
nabídnut jiný čas prohlídky.

12. „At The Top Burj Khalifa“ si vyhrazuje právo, ať už z bezpečnostních či jiných důvodů, na
uzavření vyhlídky a to s předchozím upozorněním či bez něj. V takovém případě bude nabídnuta
vstupenka na pozdější datum dle uvážení „At The Top Burj Khalifa“.
13. Právo na vstup na vyhlídku podléhá podmínkám provozovatele. Všechny osoby nebo jejich
věci, které vstupují do budovy nebo z budovy vychází, budou podrobeny bezpečnostní kontrole,
mimo jiné rentgenové kontrole nebo prohlídce tašek. Nedodržení výše uvedených podmínek je
důvodem pro zákaz vstupu nebo vyhoštění z budovy. Navzdory výše uvedenému si Burj Khalifa
vyhrazuje právo odmítnout vstup jakékoli osoby, která:
• byla odsouzena za trestný čin nebo se chovala způsobem, který podle názoru „At The Top
Burj Khalifa“ pravděpodobně ovlivní bezpečnost nebo požitek jiných návštěvníků;
• použila urážlivé, útočné či výhrůžné komentáře.
14. „At The Top Burj Khalifa“ podniká všechny přiměřené kroky, aby poskytl bezpečný a příjemný
zážitek na vyhlídce, avšak nenese žádnou odpovědnost za kteréhokoliv návštěvníka v
souvislosti se ztrátou nebo poškozením osobního majetku nebo úmrtím či zraněním této
osoby, ať už je tato ztráta, poškození nebo osobní zranění způsobena nedbalostí této osoby nebo
jinak. Návštěvníci zodpovídají za své osobní věci. „At The Top Burj Khalifa“ neodpovídá za
ztracený nebo odcizený majetek.
Vstup s rozměrnými zavazadly či kočárky není na „At The Top Burj Khalifa“ povolen.
Rozměrná zavazadla či kočárky je možno uložit v úschovně před vstupem.
„At the Top Burj Khalifa” není zodpovědný za nepříznivé povětrnostní podmínky ovlivňující
počasí a viditelnost.
15. Vstupenka na „At the Top Burj Khalifa” vydaná dle této nabídky nemá finanční hodnotu,
nelze ji kombinovat s jinou nabídkou a neplatí pro dříve zakoupené vstupenky na At The Top
Burj Khalifa.
16. Společnost Emirates nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za škody, ztráty, zavinění, zranění či
nespokojenost, k nimž dojde nebo které utrpí osoba v důsledku přijetí nebo využití Nabídky z
libovolného důvodu, kromě jiného včetně případu zrušení této akce. Tato výluka z odpovědnosti se
nevztahuje na případ úmrtí či zranění v důsledku přímé nedbalosti společnosti Emirates.
17. Společnost Emirates neodpovídá za ztrátu či poškození unikátního kódu nebo vstupenky na
„At the Top Burj Khalifa”, ani za případné uzavření prostor „At the Top Burj Khalifa” z jakéhokoliv
důvodu.
18. Účast v programu neposkytuje cestujícím žádná práva k duševnímu vlastnictví, která vznikají v
souvislosti s programem. Podmínky, které jsou v jakékoli jurisdikci považovány za neplatné, budou
(kdykoli to umožňuje kontext) nahrazeny platnými a vymahatelnými podmínkami, jejichž obsah se
co nejvíce blíží obsahu neplatných nebo nevymahatelných podmínek.
19. Společnost Emirates si vyhrazuje právo program nebo podmínky kdykoli a jako celek nebo
zčásti dle svého uvážení změnit, upravit, aktualizovat nebo ukončit.
20. Pokud cestující z jakýchkoliv důvodů nenastoupí let, zruší letenku nebo změní termín na jiné
datum než je v podmínkách, příslušný unikátní kód na At The Top Burj Khalifa bude bez dalšího
upozornění zrušen.
21. Nárok na vstupenku není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finančně.

22. Tyto podmínky se řídí a vykládají podle zákonů Dubaje a případně zákonů SAE a dubajské
soudy mají výhradní soudní pravomoc ve spojitosti s případnými spory.
Podle všeobecně platných podmínek. Tuto nabídku (dále jen „Nabídka‟) vám předkládá společnost
Emirates založená dle Vyhlášky vládce Dubaje č. 2 z roku 1985 (ve znění pozdějších úprav) se
sídlem na adrese Ústředí skupiny Emirates (Emirates Group Headquarters), Airport Road, P. O. Box
686, Dubaj, Spojené arabské emiráty (dále jen „společnost Emirates‟). Nabídka je uvedena na
webových stránkách na adrese www.emirates.com (dále jen „Webové stránky‟).
Těmito podmínkami spolu s obecnými podmínkami, které se vztahují na vaše užívání Webových
stránek a přístup na ně (dále společně jen „Podmínky‟), se řídí vaše užívání Webových stránek a
jsou stanovena pravidla účasti v Nabídce. Využitím Nabídky se zaručujete, že jste oprávněni
přijmout tyto Podmínky a souhlasíte, že pro vás budou tyto Podmínky závazné.
V případě sporu ohledně Podmínek, výsledků a všech ostatních záležitostí týkajících se Nabídky
bude rozhodnutí společnosti Emirates konečné a závazné a nebude v tomto směru vedena jakákoliv
korespondence či jednání.
23. STUDENT AGENCY TRAVEL nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu a má
právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. STUDENT
AGENCY TRAVEL je oprávněna kdykoliv změnit tato pravidla, skladbu cen nebo jejich hodnotu,
či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to zveřejněním změny na:
https://www.studentagency.cz/letenky/specialni-akce/emirates-index.html
24. Tato pravidla jsou platná a účinná od 10. 6. 2019.

