
Speciální podmínky promo akce pro Pardubice „První jízda za 59“ 

Než využijete promo akce společnosti Beam Logistics s.r.o. v rámci aplikace Belo, tak 
si pozorně přečtěte tyto speciální podmínky. Tím, že se účastníte této promo akce 
stvrzujete, že jste si tyto speciální podmínky přečetli, akceptovali jste je a 
souhlasíte s jejich dodržováním. 

1. Definice pojmů 
1.1.Společnost Beam Logistics s.r.o. (taktéž jako „společnost“, „naše“, „nás“ nebo 

„nám“) – vlastník a provozovatel aplikace Belo, společnost Beam Logistics s.r.o. , se 
sídlem Dlouhá 1068/59, Lobzy, 312 00 Plzeň, IČO: 094 15 173, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v  Plzni, oddíl C, vložka 39660.  Společnost 
Beam Logistics s.r.o. je Pořadatelem této promo akce. 

1.2.Služby společnosti Beam Logistics s.r.o.   – služby, které poskytuje společnost 
včetně poskytování, provozu a údržby aplikace Belo, platformy Belo, plateb přes 
aplikaci, zákaznické podpory, zajištění komunikace mezi dopravcem a cestujícím a 
další podobné služby. Službami se rozumí technologická platforma, pomocí které 
uživatelé mobilních aplikací nebo webů společnosti poskytovaných v rámci služeb 
(dále jen „aplikace“) domlouvají a plánují přepravu nebo logistické služby s 
nezávislými poskytovateli těchto služeb, včetně nezávislých přepravců a nezávislých 
poskytovatelů logistických služeb, na základě smlouvy se společností. Pokud se se 
společností nedohodnete jinak samostatnou písemnou smlouvou, jsou vám služby 
poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Berete na vědomí, že 
společnost neposkytuje přepravní ani logistické služby a nepůsobí ani jako přepravní 
společnost a že všechny takové přepravní nebo logistické služby jsou poskytovány 
nezávislými dodavateli, kteří nejsou zaměstnanci společnosti.  

1.3.Cestující (taktéž jako ,,vy“, ,,vám“) – osoba, která si vyžádá (objedná) přepravní 
služby přes platformu Belo. Konkrétní požadavky na způsobilost vyžadující pro tuto 
promo akci najdete v níže uvedených podmínkách.  

1.4.Jízda  -  cesta rezervovaná prostřednictvím aplikace Belo na území Pardubic. 

2. Podmínky využití promo akce 
2.1. Promo akce je určena cestujícím ve věku minimálně 18 let, kteří mají účet Belo a 

objednají si prostřednictvím aplikace Belo svou první jízdu s výjimkou zaměstnanců 
společnosti, jejich rodin, nebo jakékoli třetí strany přímo spojené s administrací 
promo akce. Dopravce může po cestujících vyžadovat doklad o dosažení věku, nebo 
totožnosti. 

2.2.Nabídka promo akce platí pro použití aplikace Belo k objednávce přepravy a nelze ji 
použít ve spojení s jakoukoli jinou nabídkou nebo promo akcí společnosti.  

2.3.Nabídka promo akce se vztahuje pouze na území obce Pardubice, kdy cestou na 
území obce Pardubice se rozumí cesta, která začíná i končí v obci Pardubice a cena 
za danou přepravu by nepřekročila 160,00 Kč.  

2.4. První jízda je tak za splnění uvedených podmínek a po zadání promo 
kódu ,,Pardubice“ zpoplatněna částkou 59,00 Kč.  

2.5.Akční cena za první jízdu se v souladu s uvedenými podmínkami uplatní automaticky 
po zadání promo kódu.  

2.6. Zvolíte-li jako nástupní bod a/nebo cílovou stanici jízdy mimo území obce 
Pardubice, nebo bude cena za cestu stanovena za částku vyšší než 160,00 Kč 
včetně, bude Vám v rámci aplikace Belo naúčtována standartní cena dle aktuálního 
ceníku a nemáte žádný nárok na předmětnou promo akci ,,První jízda za 59“. 

2.7.Další jízdy budou účtovány na vámi předem zvolený způsob platby dle standartního 
ceníku. 

2.8.Akční cena za jízdu nemůže být prodána nebo převedena nebo jinak vykoupena za 
hotovost.  



2.9. Promo akci nelze využít jednou osobou opakovaně, a to ani za předpokladu, že si 
aplikace Belo nainstaluje do nového telefonu, či jiného zařízení, nebo se 
zaregistruje za použití nového telefonního čísla. 

2.10.Promo akce platí do 31.8.2021. 

3. Závěrečná ujednání 
3.1.  Máte-li dotazy týkající se promo akce, používání aplikace Belo, nebo služeb 

společnosti kontaktujte zákaznickou podporu prostřednictvím aplikace Belo nebo na 
adrese.  

3.2. Pokud máte dotazy týkající se použití promo kódu, nebo vašeho používání služby 
nebo aplikace Belo, kontaktujte zákaznickou podporu Belo prostřednictvím podpory 
v aplikaci Belo nebo na adrese https://www.vezmibelo.cz/. 

3.3. Pokud Vám nebyla za první jízdu naúčtování částka 59,00 Kč a domníváte se, že jste 
měli nárok na jízdu za akční cenu, kontaktujte prosím zákaznickou podporu. Na 
používání aplikace Belo se vztahují vlastní podmínky společnosti pro cestující.  

3.4.Tato promo akce bude k dispozici po dobu stanovenou v příslušných podmínkách 
nabídky. Společnost si vyhrazuje právo pozastavit, zrušit nebo pozměnit akci, pokud 
je to nutné.  

3.5.Má se za to, že účastníci promo akce souhlasili s tím, že jsou těmito podmínkami 
vázáni. Společnost jako pořadatel promo akce si vyhrazuje právo odmítnout 
kohokoliv, kdo se bude chtít promo akce zúčastnit, pokud tyto podmínky poruší.  

3.6. Společnost, její zástupci nebo distributoři v žádném případě nenesou odpovědnost 
za kompenzaci cestujícího jako účastníka promo akce, nepřijímají žádnou 
odpovědnost za jakékoliv ztráty, poškození, zranění nebo smrt, které vzniknou v 
souvislosti s účastí na této akci, ať už taková odpovědnost vyplývá z jakéhokoli 
nároku založeného na smlouvě, záruce, deliktu (včetně nedbalosti), přísné 
odpovědnosti nebo jinak a zda společnost nebo jeho přidružené subjekty byly 
informovány o možnosti takové ztráty, poškození, zranění nebo smrti. Vaše zákonná 
práva tímto nejsou dotčena. Jakákoli odpovědnost společnosti vzniklá v souvislosti s 
touto promo akcí bude různá a společnost nepřijímá žádnou společnou ani jinou 
odpovědnost v souvislosti s touto promo akcí.  

3.7. Společnost si vyhrazuje právo v průběhu této promo akce tyto Speciální podmínky 
jakýmkoliv způsobem měnit a doplňovat.  

3.8.Neplatnost nebo nevynutitelnost jakéhokoli ustanovení nebo jeho části v rámci 
těchto Podmínek neovlivní platnost nebo vymahatelnost jakéhokoli jiného 
ustanovení nebo jeho části. V případě, že bude jakékoli ustanovení nebo jeho část v 
rámci těchto podmínek považováno za neplatné nebo jinak nevymahatelné nebo 
nezákonné, ostatní ustanovení nebo jejich části zůstanou v platnosti a budou 
vykládány v souladu s jejich podmínkami, jako by neplatná nebo nezákonná 
ustanovení zde nebyla obsažena. Neschopnost společnosti vynutit si některou z částí 
těchto podmínek nebude představovat zřeknutí se tohoto ustanovení ani žádného 
jiné ustanovení těchto podmínek.  

3.9.V případě rozporu nebo nesrovnalosti mezi zveřejněnými informacemi nebo jinými 
tvrzeními obsaženými v těchto promo materiálech a těchto Podmínkách, budou tyto 
Podmínky nadřazené, budou převládat a mají vyšší moc a jakýkoliv rozpor bude 
vyřešen na základě výhradního a absolutního uvážení společnosti. 

3.10.Veškeré problémy a otázky týkající se konstrukce, platnosti, interpretace a 
vymahatelnosti těchto podmínek nebo práv a povinností účastníků a pořadatele 
nebo jeho přidružených subjektů v souvislosti s touto promo akcí (ať už smluvní 
nebo mimosmluvní), se řídí a jsou vykládány v souladu se zákony České republiky. 

3.11.Tyto speciální podmínky jsou platné od 3.8.2021 do 31.8.2021. 

https://www.vezmibelo.cz/

