
 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
REKLAMAČNÍ ŘÁD 

 

 
I./INFORMACE O DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI 
 
I./  
          Informace o distribuční společnosti („prodávající“): 
 
                  Jméno společnosti:                               TUTM Production s.r.o. 
                  Sídlo společnosti:                                  Purkyňova 648/125, 612 00, Brno, Czech republic 
                                                                                   C109904 KS Brno  
                  IČO:                                                          020 25 388 
                  DIČ:                                                          CZ 020 25 388 
                  Webová stránka:                                   https://www.TUTM.CITY 
                  Adresa pro online korespondenci:     office@tutm.city 

 
II./ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
II./ 
  
          2.1. 
                 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují  vzájemná práva a povinnosti  
                 smluvních stran, vzniklé na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím (společnost  
                 dle článku I.)a fyzickou  osobou (klientem) prostřednictvím internetového obchodu  
                 prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese  
                 https://www.tutm.city to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové 

rozhraní portálu Exitgames.cz“).           
          2.2. 
                 Společnost TUTM Production s.r.o. distribuuje v rámci evropských měst a USA službu, která je  
                 zahrnuta pod termínem  -  „tutm.city mystery live“.  
                   
          2.3. 
                 Služba tutm.city mystery live zahrnujete sekce: 
 
                              2.3.1 
                                       Zábava Naživo, klient absolvuje zážitek formou městské rallye, kde veden online   
                                       aplikací řeší záhady v ulicích měst. 
                              2.3.2. 
                                       Sekce Věda, kde klient veden online aplikací získává informace online. 
                              2.3.3. 
                                       Sekce Knihy, kdy klient čerpá zážitek kdekoliv, ať  již doma či jinde, čtením příběhu  
                                       online. 



 

 

  
         2.4. 
                 Platnost těchto VOP se vztahuje na smluvní využívání služeb tutm.city mystery live,  
                 distribuovaných  společností uvedené v bodě I.  Klient může být  v rámci využívání služby 
                 vystaven otázkám, logickým úkolům, znalostním testům, baví se a získává informace. 
          
         2.5. 
                 Při vytváření těchto VOP byly zohledněny příslušné právní předpisy v dotčených zemích. 
 
         2.6. 
                Znění obchodních podmínek může provozovatel dle článku I. měnit či doplňovat. Tímto   
                ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění  
                obchodních podmínek. 

 
III./DEFINICE POJMŮ 
 
III./ 
 
        VOP  
                 - všeobecné obchodní podmínky 
 
        tutm.city  
                 - termínem tutm.city se rozumí zastoupení autorů a jejich práv prostřednictvím  
                  distribuční společnosti, uvedené v bodě I. Autorská práva autorů nejsou nijak dotčena, pro   
                  potřeby  vztahu mezi klientem a distributorem služby tutm.city mystery live, je na tomto místě  
                  právní osobou v pozici prodávajícího distributor, uvedený dle článku I. 
 
        klient (Kupující) 
                  - fyzická osoba, která využívá služeb tutm.city, zejména pak zážitku spojeného s produktem  
                   tutm.city mystery live. 
 
        tutm.city mystery live 
                  - termínem tutm.city mystery live se míní služba, která je produktem tutm.city, a je v rámci   
                   smluvní obchodní transakce klientem využívána prostřednictvím webových rozhraní tutm.city,  
                   až již veřejných nebo kódovaných či skrytých, případně prostřednictvím listinných či knižních  
                   podkladů, podkladů a materiálů, poskytnutých klientovi online formou, emailem atd. Všech  
                   těchto podkladů klient využívá za účelem naplnění služby, tj. zábavy, poučení a vzdělání  
                   službou tutm.city mystery live. 
 
        Pravidla  
                   - pravidla jsou stanovena v Pravidlech v příloze těchto VOP. 
 
        Respektování VOP   
                   - Klient je povinen si VOP přečíst před začátkem využití služby tutm.city mystery live 
                    a svojí objednávkou potvrzuje, že VOP pročetl, pochopil a zavazuje se je respektovat. 
 
        



 

 

        Cena   
                   - cenou se rozumí protihodnota včetně daně, kterou klient zaplatí za využití služby tutm.city  
                   mystery live distribuční společnosti, uvedené v bodě I. 
 
        Obchodní tajemství  
                  - obchodní tajemství zahrnuje veškeré informace, řešení, data, nebo jiné okolnosti, které patří  
                  k ekonomickým zájmům tutm.city a také produkční společnosti , uvedené v článku I. Klient je  
                  povinen přijmout  taková opatření, aby z jeho strany nedošlo k prozrazení obchodního  
                  tajemství. Jakýkoliv záznam fotografický či jiný, pořízený klientem v souvislosti se službou  
                   tutm.city mystery live musí být uchováván jako důvěrný pro potřebu klienta tak, aby klient  
                  zabránil úniku obchodního tajemství ,  vědom si právních následků v případě porušení  
                  autorských práv k příběhům, dějům, faktům, představovaným vědci tutm.city v originální  
                  podobě klientovi v rámci služby tutm.city mystery live. 
 
        Řešení  
                  - řešením se rozumí kompletní nebo částečná řešení úkolů, hádanek nebo testů, které jsou  
                  Představeny klientům v příbězích tutm.city mystery live. 
 

IV./PLATBA 
 
IV./ 
 
        4.1. 
                 Klient službu objednává prostřednictvím E-shopu, zejména na webovém portálu tutm.city.  
                 Platbu za službu realizuje bankovním převodem na účet prodávajícího nebo prostřednictvím  
                 platební brány. 
 
        4.2. 
                 Prodávající dle článku I. zajišťuje, aby se klienti mohli účastnit vybrané služby tutm.city mystery  
                 live (Zážitek Naživo, Věda, Knihy) za úhradu ceny. 
 
        4.3. 
                 Prodávající poskytuje klientům přístup ke službě za úplatu pod značkou tutm.city mystery live. 
 

V./DODACÍ PODMÍNKY 
 
V./ 
 
        5.1. 
                Po zaplacení klient obdrží, na uvedený e-mail klienta, svůj vlastní tajný kód, který mu umožňuje     
                vstoupit do vybraného příběhu a začít realizovat službu tutm.city mystery live. 
 
        5.2. 
                Tajný kód obdrží klient v případě zaplacení platební bránou online E-mailem ihned poté, kdy  
                prodávající získá informaci o úspěšně proběhlé platbě. V případě úhrady bankovním převodem  
                pak následující ráno po připsání platby na účet prodávajícího, mezi 6 -8 hodinou ranní,  aby bylo  
                možno službu v rámci města  pohodlně realizovat. 



 

 

 
        
       5.3. 
               Distribuční společnost, uvedená v článku I., garantuje klientovi, že data, použitá pro platbu  
               a dodávku kódu, jsou spravována v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, viz.  
               samostatná sekce - Zásady ochrany osobních údajů. Data klienta nebudou krom komunikace   
               v rámci objednané služby dále nijak využita ani šířena třetím stranám. 
 

VI./AKTIVACE SLUŽBY, PLATNOST KÓDU 
 
VI./ 
 
        6.1. 
                Zakoupený kód je možno klientem použít - pouze jednou a na jednom zařízení.  
                 
        6.2. 
                Kód, který klient zakoupí, má – platnost 14 dnů od data doručení.  O okamžiku aktivace kódu  
                rozhodne sám klient.  
 
        6.3. 
                Doba trvání služby mystery live (zážitek naživo) je maximálně - 48 hodin. Čas začíná klientovi  
                běžet až v okamžiku aktivace kódu. Klient tedy sám rozhodne, kdy chce začít čerpat službu  
                tutm.city mystery live.  
 
        6.4. 
                V případech služby pod sekcemi Věda nebo Knihy není platnost kódu omezena časově. Knihu lze   
                tedy číst neomezeně dlouhou dobu. I zde však platí, že s kódem je možno čerpat zážitek jen  
                jednou, na jednom zařízení. Opakované přihlášení není možné. 
 
        6.5. 
                Tutm.city poskytuje službu tutm.city mystery live zejména prostřednictvím webového rozhraní  
                https://www.tutm.city, a dále aplikací, z tohoto rozhraní startujících. 
 
 

VII./POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO 
 
VII./ 
 
        7.1. 
                Po zaplacení ceny je prodávající, kterým je společnost dle článku I.,  povinna  doručit  
                klientovi funkční kód, umožňující mu přístup k objednané a zaplacené službě tutm.city  
                mystery live. 
 
        7.2. 
               Prodávající dle článku I. je povinen zaručit klientovi bezchybné fungování  objednané  
               a zaplacené služby. 
 

https://www.tutm.city/


 

 

VIII./ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO 
 
VIII./ 
 
        8.1. 
                Prodávající neposkytuje klientům žádné předměty, zařízení, informace či návrhy, které by mohly  
                vést ke zdravotním rizikům klientů při čerpání služby tutm.city mystery live. 
 
        8.2. 
                Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zranění, možné chyby či jiné škody, za které jsou  
                klienti v rámci své procházky městy sami zodpovědní. 
 
        8.3. 
                Prodávající nenese žádnou odpovědnost za následky nevyhnutelných událostí, které jsou mimo  
                sféru jeho vlivu a které narušují nebo znemožňují poskytování služby, jako jsou epidemie, válka,  
                terorismus, stávky, přírodní katastrofy, zásahy vyšší moci. 
 
        8.4. 
                Prodávající nenese žádnou odpovědnost za události, které vedou k omezení nebo narušení  
                poskytování služeb internetu, jako je omezení přenosu dat, technické poruchy nebo jiné  
               okolnosti spojené s používáním internetu. 
 
        8.5. 
                V případě, že klient přijal pravidla, ale nedodržel je a poškodil sebe či třetí strany, nenese   
                tutm.city žádnou odpovědnost. 
 
        8.6. 
               Tutm.city nenese žádnou odpovědnost za zhoršení zdravotního stavu klienta v průběhu služby,      
               za nehody či jinou formu poškození zdraví. 
 

IX./PRÁVA KLIENTA 
 
IX./ 
 
        9.1. 
                Klient má právo po zaplacení ceny absolvovat službu tutm.city mystery live. 
 
        9.2.  
                Klient má právo obdržet kód ke službě, kterou si zaplatil a objednal.  
 

X./POVINNOSTI KLIENTA 
 
X./ 
 
        10.1. 
                Klient je povinen dodržovat PRAVIDLA, obsažená v DODATKU 1. těchto VOP. 



 

 

 
        10.2.  
                Řešení zážitkových událostí služby tutm.city mystery live jsou považována za obchodní  
                tajemství, stejně jako celý průběh služby. Částečné nebo úplné zveřejnění třetím stranám je  
                přísně zakázáno a klient svým objednáním bere tuto skutečnost v plném rozsahu na vědomí. 
 

XI./ODPOVĚDNOST KLIENTA 
 
XI./ 
 
        11.1. 
                Klient objednávkou potvrzuje, že rozuměl pravidlům a zážitek formou služby tutm.city mystery  
                live absolvuje na vlastní zodpovědnost a odpovídá za veškeré škody, které by v průběhu svého  
                individuálního zážitku způsobil na veřejnosti. 
 

XII./AUTORSKÁ PRÁVA 
 
XII./ 
 
        12.1. 
                Klient bere na vědomí, že tutm.city je výhradním poskytovatelem služby tutm.city mystery live. 
 
        12.2. 
                Klient svým souhlasem s podmínkami VOP bere na vědomí,  a uznává, že webové rozhraní  
                tutm.city a veškeré související stránky kódované či skryté, které s průběhem zážitku v rámci  
                služby tutm.city mystery live souvisí, související software, grafické prvky, design, atp., podléhají  
                autorskému právu tutm.city. 
 
        12.3. 
               Zejména je zakázáno kopírovat obsah webu tutm.city, ukládat nebo dešifrovat tato webová   
               rozhraní, stránky tutm.city, texty, fotografie, nákresy. 
 
        12.4. 
               Zakázáno je poznatky, sdělené klientovi v rámci služby tutm.city mystery live, dále šířit jakoukoliv  
               formou, ústní, písemnou, digitální, či v rámci sociálních sítí obrazem či zvukem.  
 
        12.5. 
               Veškeré informace, které tutm.city v rámci služby tutm.city mystery live klientovi poskytuje, jsou  
               výsledkem vědeckého bádání týmu tutm.city, spadající pod autorské právo, a proto úplné nebo  
               částečné vyřešení úkolů, hádanek nebo testů musí být považováno za obchodní tajemství. 
 
        12.6. 
               Veškeré závěry, které jsou klientovi v rámci služby tutm.city mystery live předloženy, a také   
               všechny výklady významu artefaktů, v rámci služby představené, jakož i dějové návaznosti mezi  
               artefakty ve výkladech tutm.city, jsou předmětem obchodního tajemství. 
 
         



 

 

        12.7. 
               V případě porušení autorských práv klientem je klient povinen nahradit vzniklou škodu, která by  
               mohla nerespektováním autorských práv vzniknout, či která již příčinou nerespektování  
               autorských práv klientem nastala. 
 

XIII./DŮVĚRNOST 
 
XIII./ 
 
        13.1. 
                Smluvní strany se zavazují, že budou veškeré informace, které spadají pod obchodní tajemství,  
                považovat za přísně důvěrné. Poskytnutí třetím stranám jsou možná pouze po předchozím  
                písemném souhlasu obou stran. 
 

 REKLAMAČNÍ ŘÁD 
 
XIV./REKLAMACE 
 
XIV./ 
 
        14.1.  
                Prodejce odpovídá klientovi za funkčnost služby tutm.city mystery live. Společnost nenese  
                odpovědnost za funkčnost telefonu, tabletu nebo jiného hardwarového zařízení, na kterém je  
                služba zpřístupněna.  
 
        14.2.  
               Klient má právo uplatnit reklamaci u prodejce, písemně na adrese sídla prodejce, dle článku I.  
 
        14.3. 
               Klient nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni  
               byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.  
 
        14.4.  
              Záruční lhůta pro klienta činí 2 roky od data nákupu.  
 
        14.5.  
               Klient je povinen reklamovat službu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na ní vada.  
 
        14.6.  
               Prodejce je povinen rozhodnout o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozdější však do 30       
               dnů od jejího podání. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení)  
               reklamace.  
 
        14.7.  
               Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má klient právo na úhradu účelně vynaložených nákladů  



 

 

               spojených s uplatněním reklamace.  
 
        14.8.  
               U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu  
               odstranitelnou či neodstranitelnou), má klient nárok na odstranění vady anebo přiměřenou  
                slevu z kupní ceny.  
 
        14.9. 
                Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy  
                byla klientovi elektronicky zpřístupněna náprava. Dojde-li k výměně služby, uplatní se  
                odpovědnost prodejce jako by šlo o koupi nové služby.  
 
        14.10. 
               Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodejce o vyřízení  
               reklamace účastníka informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou.  
 
        14.11. 
               Pro uplatnění reklamace je třeba dodat písemnou formou identifikační údaje klienta a datum a  
               čas provedené platby, dále preferovaný způsob vyřízení reklamace a číslo účtu pro poskytnutí  
               platby.  
 

XV./ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
XV./ 
 
        15.1. 
                Klient může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od dodání služby. Nesmí však požadovat  
                odstoupení od smlouvy, pokud již službu použil.  
 
        15.2. 
               Klient je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním služby.  
 
        15.3. 
               Odstoupení od smlouvy Klient prodejci zašle písemně na adresu prodejce dle článku I. ve       
               14denní lhůtě od nákupu. Klient nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.  
 
        15.4. 
               Prodejce je povinen klientovi vrátit částku plně odpovídající ceně služby, částku obdrží klient na  
               číslo účtu, ze kterého službu platil.  
 
        15.5. 
               Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu,  
               nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb.  
 
        15.6. 
               Poskytnutí kódu emailem bez jakýchkoliv písemných podkladů ke službě realizované skrze  
               mobilní aplikaci se považuje za smlouvu na dodání digitálního obsahu nedodávaném na  



 

 

               hmotném nosiči. Souhlasem s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) dává klient  
               souhlas s dodáním digitálního obsahu dodaném nikoliv na hmotném nosiči.  
 
        15.7. 
               Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, a uhrazenou cenu  
               vrátit klientovi, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat klientovi  
               zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že klient porušil již dříve  
               uzavřenou smlouvu s prodávajícím.  
 
        15.8. 
               Pro odstoupení od smlouvy je třeba dodat písemnou formou identifikační údaje na            
               korespondenční adresu prodejce, viz článek I. 

 

XVI./PLATNOST VOP 
 
XVI./ 
 
        16.1. 
                Ustanovení těchto obchodních podmínek vstupují v platnost dne 31.7.2020 a platí až do  
                odvolání nebo do vstupu změny v platnost.  
 

DODATEK 1 – PRAVIDLA 
 
D/ 
 
        D/1. 
                Budete potřebovat zařízení s nabitou baterií a s připojením k internetu. U zážitku naživo  
                v ulicích měst to musí být zařízení mobilní. 
        D/2. 
                Modrými a červenými tlačítky ovládáte děj příběhu. 
        D/3. 
                Kódy zadávejte s rozvahou a beze spěchu. Jako při zadávání PIN vašich platebních karet. 
        D/4.  
                Vždy respektujte pokyny v ději. Porušování pokynů může váš zážitek narušit. 
 
 


