
Všeobecné obchodné podmienky  
 
MAŤO HOMOLA Race Taxi (ďalej len ako “Race Taxi") je zážitkový produkt firmy 
HOMOLA Sport s.r.o., ktorá zabezpečuje administratívu, príjem platieb, účtovníctvo a 
výkon Race Taxi. Race Taxi sa odohráva počas voľných jázd na súkromnom okruhu 
Slovakia Ring (dátum a čas voľných jázd je možné nájsť na www.slovakiaring.sk/
kalendar) pri Orechovej Potôni na pretekárskom vozidle BMW Alpina B6 3.5 E30 a 
Maťo Homola (automobilový pretekár) je jediným vodičom Race Taxi, ktorý bude 
vykonávať zážitok v podobe jazdy účastníka Race Taxi (ďalej ako “účastník) na sedadle 
spolujazdca na okruhu Slovakia Ring. Právny vzťah počas vykonávania Race Taxi je 
medzi účastníkom a firmou HOMOLA Sport s.r.o.. V prípade uhradenia Race Taxi treťou 
stranou (napr. vo forme darčekovej poukážky), účtovný vzťah je medzi firmou HOMOLA 
Sport s.r.o. a kupujúcim programu Race Taxi (ďalej ako “klient”). Uhradením zálohovej 
faktúry účastník / klient vyhlasuje súhlas s dokumentom "Všeobecné obchodné 
podmienky”.  
 
Platobné a rezervačné podmienky  
Race Taxi je nevyhnutné rezervovať na základe e-mailovej komunikácie 
(mato@matohomola.com), kedy sa zosúladí približný deň konania Race Taxi. Následne 
HOMOLA Sport s.r.o. vystaví klientovi zálohovú faktúru ako výzvu na úhradu a pošle ju 
ako e-mailovú odpoveď účastníkovi/klientovi. Účastník / klient musí rešpektovať rozpis 
voľných jázd na okruhu Slovakia Ring. Potvrdenie rezervácie a dátum vykonania Race 
Taxi bude v e-mailovej podobe. Platba za kurz musí byť na účte HOMOLA Sport s.r.o. 
najneskôr v deň splatnosti zálohovej faktúry. V opačnom prípade rezervácia zaniká. Po 
absolvovaní Race Taxi dostane účastník / klient originál faktúry ako doklad o zaplatení 
kurzu. Kúpa kurzu môže byť aj v podobe darčekovej poukážky.  
 
Storno podmienky  
Účastník / klient môže kurz stornovať bezplatne do 7 dní pred pred začiatkom Race 
Taxi. Po tomto termíne sa Race Taxi nebude dať stornovať ani preložiť. 
Ak sa účastník nedostaví na kurz bez predošlého stornovania alebo nepríde na okruh v 
dohodnutom čase, nemá nárok na vrátenie ceny kurzu.  
 



Termíny Race Taxi  
Race Taxi sa odohráva počas voľných jázd pre verejnosť na okruhu Slovakia Ring. 
Firma HOMOLA Sport s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu termínu vykonania Race Taxi 
v prípade nepredvídateľných okolností, ako napríklad nepriaznivé počasie, zmena 
termínu voľných jázd zo strany okruhu Slovakia Ring, technický problém na vozidle 
Race Taxi, atď. V prípade zrušenia Race Taxi, z vyššie uvedených dôvodov, bude 
účastníkovi navrhnutý náhradný termín.  
 
Priebeh Race Taxi 
Race Taxi je zážitkový program na okruhu Slovakia Ring, počas ktorého Maťo Homola 
prevezie účastníka v pretekárskom tempe na pretekárskom aute Race Taxi. Pred 
jazdou bude mať účastník krátke bezpečnostné školenie. Účastník bude mať k 
dispozícií prilbu a kuklu na požičanie. Základný počet kôl Race Taxi sú 3 kolá (tzn. 2x 
prejazd cieľovou rovinkou). Je možné si objednať viac kôl na základe cenníku. 
 
Podmienky vykonávania Race Taxi 
Minimálny vek účastníka je 18 rokov. 
Účastník sa účastní Race Taxi na vlastné riziko a nebezpečenstvo. Maťo Homola, 
HOMOLA Sport s.r.o. ani Slovakia Ring neberú žiadu zodpovednosť za možnú 
vzniknutú ujmu na zdraví účastníka. 
Poistenie účastníka nie je v cene Race Taxi. Účastník si môže individuálne zaobstarať 
zvýšené zdravotné poistenie na daný deň konania Race Taxi. 
Race Taxi prebieha len v dobrom počasí medzi mesiacmi apríl a október. 
Účastník je povinný prísť na okruh Slovakia Ring v dohodnutom čase a dátume. 
Účastník nesmie byť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a liekov. 
Účastník je povinný podpísať dokument “Všeobecné obchodné podmienky” 
Účastník je povinný rešpektovať bezpečnostné pokyny Maťa Homolu a jeho tímu pred 
jazdou aj počas jazdy a pokyny personálu okruhu Slovakia Ring.  
Pri opakovanom porušovaní pokynov, si Maťo Homola a HOMOLA Sport s.r.o. 
vyhradzuje právo na okamžité zrušenie kurzu bez nároku na vrátenie ceny za Race 
Taxi.  
 



Cenník  
Cena programu Race Taxi spolu so zahrnutými a nezahrnutými položkami v cene 
programu, sú vypísané na stránke www.matohomola.sk/racetaxi. 
Všetky ceny sú vrátane DPH.  

MAŤO HOMOLA Race Taxi a HOMOLA Sport s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien 
jednotlivých položiek Race Taxi.  
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov  
Účastník berie na vedomie, že počas jazdy sa vyhotovuje zvukový a obrazový záznam, 
s čím účastník bez výhrad súhlasí a dáva súhlas so spracovaním osobných údajov.  
 
Účastník svojim podpisom v tomto dokumente "Všeobecné obchodné podmienky" 
prehlasuje, že sa s dokumentom oboznámil a súhlasí s ním.

http://www.matohomola.sk/racetaxi

