
Návštěvní řád DRIVE IN
Tento návštěvní řád stanoví další podmínky pro vstup a pohyb v prostorách DRIVE IN prodejen a podmínky pro jejich opuštění. Tento návštěvní řád 
doplňuje obecný návštěvní řád společnosti HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. (dále jen „HORNBACH“) ze dne 28.7.2015. To znamená, že obecný 
návštěvní řád ze dne 28.7.2015 platí i v prostorách DRIVE IN prodejen. 

DRIVE IN prodejna je prodejna HORNBACHU, do které je možné vjet motorovým dopravním prostředkem např. osobním automobilem, nákladním 
automobilem, dodávkou (dále jen „motorové vozidlo“). Motorovým vozidlem není možné vjíždět do jakékoliv prodejny HORNBACHu. Je to možné pouze 
do prostor, které jsou výslovně označeny slovním spojením DRIVE IN a které jsou pohybu motorových vozidel uzpůsobeny.
Při vstupu do DRIVE IN prodejny, pohybu v DRIVE IN prodejně a odchodu/odjezdu z DRIVE IN prodejny, je návštěvník, zákazník či jakákoliv jiná fyzická 
osoba vyskytující se v prostorách DRIVE IN prodejny (dále jen „zákazník“) povinna respektovat následující závazná pravidla, s nimiž při vstupu/vjezdu 
do DRIVE IN prodejny vyslovuje souhlas. 

Do DRIVE IN prodejny 
- lze vjet výhradně vjezdem pro motorová vozidla zákazníků. 
-  lze vjet pouze motorovými vozidly způsobilými pro provoz na pozemních komunikacích České republiky a zároveň způsobilými pro převoz nákladu, 

který lze zakoupit v prostorách prodejny DRIVE IN a to výhradně za účelem a na dobu bezprostředně následující nakládky, zakoupení a odvozu zboží 
zakoupeného v prostorách DRIVE IN prodejny.  To znamená, že do DRIVE IN prodejny nelze vjet zejména jakýmkoliv dopravním prostředkem, na 
němž se nesmí převážet náklad prodávaný v DRIVE IN prodejně (např. motocykl), ani do DRIVE IN prodejny nelze vjet pouze za účelem prohlédnutí 
vystaveného zboží ani za účelem zaparkování motorového vozidla. 

-  lze také vstoupit pěšky a to buď vjezdem pro motorová vozidla zákazníků nebo vstupem z vnitřních prostor prodejny HORNBACHU, kam není vjezd 
motorovým vozidlům umožněn.

-  lze vstoupit/vjet výhradně v provozní době DRIVE IN prodejny. Nejpozději na konci provozní doby DRIVE IN prodejny je zákazník povinen DRIVE 
IN prodejnu i se svým motorovým vozidlem opustit. Po skončení provozní doby je HORNBACH oprávněn nechat opuštěné stojící motorové vozidlo 
odtáhnout na náklady jeho majitele.

Bezprostředně po vjezdu do DRIVE IN prodejny je zákazník povinen si sám vyzvednout u vjezdu Nákupní list, do kterého je zákazník povinen zaznamenat 
číslo výrobku, název výrobku, množství a jednotku nakupované zboží. Vyplněný Nákupní list je pak zákazník povinen předložit na pokladně a zaplatit 
kupní cenu vypočítanou na základě vyplněného Nákupního listu, toto se nevztahuje na situace, kdy zákazník nakupuje prostřednictvím aplikace Self 
Scan Samoobslužné nakupování. 
Zboží si zákazník sám naloží do svého přistaveného motorového vozidla. U zboží, které z jeho povahy nemůže zákazník naložit vlastními silami, požádá 
zákazník o pomoc prodavače HORNBACHu. 

Zákazník je povinen zboží z HORNBACHU ukládat pouze do prostor motorového vozidla vhodných pro převoz  takového nákladu. Uloží-li zákazník zboží 
do prostor, v nichž se takové zboží běžně nepřeváží, třebaže zákazníkovi uložení zboží do vhodných prostor nic nebrání, a zákazník za toto zboží 
řádně a včas nezaplatí na pokladně kupní cenu, má právo se HORNBACH domnívat, že zákazník má v úmyslu toto zboží odcizit a podniknout veškeré 
potřebné kroky k ochraně svého majetku.  
Při pohybu s motorovým vozidlem v prostorách DRIVE IN prodejny je řidič motorového vozidla povinen dbát zvýšené opatrnosti na pohyb fyzických 
osob, pracovních strojů  a další mechanizace (např. vysokozdvižných vozíků) v prostorách DRIVE IN prodejny. Pro pohyb motorového vozidla  
v prostorách DRIVE IN prodejny platí pravidla silničního provozu obdobně, zejména na křižovatkách neoznačených dopravními značkami přednost 
zprava.  

Při výjezdu z DRIVE IN prodejny, je zákazník povinen:
- zastavit před závorou v prostorách výjezdu,
- vypnout motor a 
-  poskytnout pracovníkovi ostrahy /prodavači HORNBACHU obsluhujícího prostor výjezdu veškerou součinnost při pohledové kontrole zboží, které 

si zákazník z prostor / přes prostor prodejny DRIVE IN odváží. Zákazník může být pracovníkem ostrahy /prodavačem HORNBACHU i vyzván,  
aby vystoupil z motorového vozidla a zpřístupnil prostory k nahlédnutí, v němž je zboží z HORNBACHU uloženo. Zákazník nemůže po pracovníkovi 
ostrahy/prodavači HORNBACHU požadovat, aby si tyto prostory zpřístupnil sám nebo se motorového vozidla zákazníka dotýkal. 

Pokud zákazník při výjezdu z DRIVE IN prodejny neposkytne výše popsanou součinnost řádně a včas, má HORNBACH právo se domnívat, že zákazník 
v motorovém vozidle ukrývá zboží HORNBACHU a chce jej odcizit. HORNBACH má v takovém případě právo podniknout veškeré potřebné kroky  
v souladu s právním řádem České republiky k ochraně svého majetku. Fakt, že zákazník nezakoupil /tvrdí, že nezakoupil žádné zboží v DRIVE IN 
prodejně neopravňuje zákazníka požadovat odjezd z DRIVE IN prodejny bez zastavení před závorou u výjezdu a bez kontroly motorového vozidla.  
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