
Zobrazenie rezervačného formulára
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1. Výber miestnosti

Na stránke www.puzzler.sk si vyberte si miestnosť, pre ktorú chcete vykonať 
rezerváciu alebo zakúpiť vstup s rezerváciou.

Zobrazí sa Vám stránka, ktorá obsahuje kalendár a prehľad voľných a rezervovaných 
termínov.



Zobrazenie požadovaného termínu
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2. Výber voľného dňa

V kalendári si vyberte deň, v ktorom si chcete rezervovať termín.
Zelenou farbou sú označené voľné dni, dni v ktorých sú všetky termíny červenou 
rezervované.  farbou sú dni, v ktorých nie sú dostupné termíny.Šedou

Pod kalendárom sa Vám zobrazí zoznam termínov.
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Výber času rezervácie

Potvrdenie kúpy/rezervácie termínu

2. Výber voľného termínu

V zozname termínov si vyberte ten čas, v ktorom si chcete rezervovať hru.
Zelenou farbou sú označené voľné termíny, sú označené rezervované červenou 
termíny.  farbou sú nedostupné termíny.Šedou

Následne stlačte tlačidlo „Kúpiť“ a otvorí sa Vám obrazovka sumarizáciou rezervácie a 
možnosťou zadania zľavového kupónu.
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Zadanie kupónu (v prípade zľavomatu bude výsledná cena 0€)

2. Sumarizácia rezervácie a uplatnenie zľavy

Na obrazovke „Objednávka s Rezerváciou“ si prosím skontrolujte vybratý termín hry 
a v prípade, ak máte platný zľavový kupón, jeho číslo zadajte do poľa Kód kupónu

ZĽAVOVÝ PORTÁL: V prípade, ak máte zakúpenú hru cez zľavový portál, zadajte číslo 
kupónu, ktoré ste obdržali, napríklad vo formáte „Z5LvXXXX, a bude cena upravená 
tak, aby nebolo potrebné vykonať už zrealizovanú platbu.

Následne stlačte tlačidlo „Skontrolovať a Objednať“ a otvorí sa Vám obrazovka 
pre zadanie Fakturačných údajov.
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Vypniť údaje

2. Fakturačné údaje a odoslanie objednávky

Na obrazovke „Potvrdenie a úhrada objednávky“ si prosím vyplňte svoje údaje potrebné pre 
vystavenie elektronickej faktúry.

Po vyplnení povinných údajov a odsúhlasení obchodných podmienok budete požiadaný 
o zrealizovanie platby cez PayPal. V prípade použitia kódu zo zľavového portálu, nebude 
platba požadovaná. O úspešnej rezervácii budete informovaní emailom.
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