VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ P ODMÍNKY ÚýASTI NA ZÁJEZDECH CK CROATIA travel s.r.o. - dodatek ke smlouvČ o zájezdu / objednávce služeb (dále "smlouva")
1.Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi cestovní kanceláĜí CROATIA travel s.r.o., se sídlem Rooseveltova 6, 301 00 P lzeĖ, Iý 26370841, zapsanou v obchodním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v P lzni oddíl C, vložka
15932 (dále jen CK) jako poĜadatelem a zákazníkem vzniká na základČ uzavĜené smlouvy zákazníkem (jeho zplnomocnČným zástupcem, u osob mladších 18 let se souhlasem zákonného zástupce). Tato
smlouva mĤže být uzavĜena v provozovnČ CK þi obchodního zástupce nebo prostĜednictvím internetových stránek provozovaných CK (www.jadran.cz, www.makarska.cz, www.istrie.cz) vyplnČním a
odesláním smlouvy e-mailem (faxem).
2. Realizace zájezdu/pobytu*

(*dle zákona 159/99 Sb., dále jen zájezd/pobyt)

Realizace zájezdu/pobytu je podmínČna dosažením minimálního poþtu zákazníkĤ. Tato skuteþnost je uvedena v katalogu nebo ve smlouvČ. U autobusových linek je stanovený minimální poþet 30 osob,
nebude-li tento dosažen, vyhrazuje si CK právo, zajistit dopravu náhradním zpĤsobem ve stejném rozsahu, pĜi zachování odjezdového místa. Není-li dosažen minimální poþet osob, vyhrazuje si CK právo
zrušit zájezd/pobyt, CK je povinna o této skuteþnosti informovat písemnČ zákazníka nejpozdČji 10 dnĤ pĜed nástupem na zájezd/pobyt.
3. Cena zájezdu/pobytu a její úhrada
Ceny zájezdĤ/pobytĤ jsou pevnČ dány ceníky pĜípadnČ dodatky ceníkĤ CK nebo smluvními cenami CK. CK má právo na zaplacení ceny zájezdu/pobytu pĜed poskytnutím první služby a nabízí
zákazníkĤm možnosti úhrady:
a) záloha 30% pĜi uzavĜení smlouvy + doplatek 70%, uhrazený nejpozdČji 30 dnĤ pĜed nástupem na zájezd/pobyt.
b) fakturou na základČ písemné objednávky od odbČratele s dodržením daného data splatnosti .
c) pĜi uzavĜení smlouvy v období kratším 45 dnĤ pĜed nástupem na zájezd/pobyt je zákazník povinen zaplatit celkovou cenu zájezdu/pobyt. P okud zákazník neuhradí doplatek nebo nČkterou ze
splátek nejpozdČji do 15 dnĤ pĜed poskytnutím první služby, je CK oprávnČna odstoupit od smlouvy bez nároku na vrácení zálohy (viz odstupné).
4. Zvýšení ceny zájezdu/pobytu
CK je oprávnČna jednostrannČ zvýšit cenu zájezdu/pobytu, jestliže je zároveĖ pĜesnČ stanoven zpĤsob výpoþtu zvýšení ceny. Cenu lze zvýšit pouze do 21 dnĤ pĜed poskytnutím první služby a jen v
pĜípadČ, že dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu vþetnČ cen pohonných hmot
b) plateb spojených s dopravou, napĜ. letištních a pĜístavních poplatkĤ, které jsou zahrnuty v cenČ
c) smČnného kurzu þeské koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu/pobytu, v prĤmČru o více než 10%. ( Devizový kurz ýNB k 01.12.pĜedcházejícího roku). Zvýšení ceny zájezdu/pobytu musí být
oznámeno zákazníkovi písemnou formou. Navýšení ceny zájezdu/pobytu je zákazník povinen uhradit CK nejpozdČji ve lhĤtČ stanovené v písemné informaci o této zmČnČ.
5. Odstoupení od smlouvy zákazníkem
Zákazník je oprávnČn kdykoli pĜed zahájením zájezdu/pobytu od smlouvy odstoupit. Smluvní vztah je zrušen a úþast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doruþeno CK. P ro pĜípad
odstoupení zákazníka vzniká CK nárok na zaplacení smluvní pokuty (stornopoplatkĤ) podle níže uvedených podmínek:
od uzavĜení smlouvy do 45 dnĤ pĜed nástupem na zájezd/pobyt 500,-Kþ/ osoba (max. však do výše 10% ceny zájezdu/pobytu)
od 44 dnĤ pĜed nástupem na zájezd/pobyt do 30 dnĤ pĜed nástupem na zájezd/pobyt 30%
od 29 dnĤ pĜed nástupem na zájezd/pobyt do 14 dnĤ pĜed nástupem na zájezd/pobyt 50%
od 13 dnĤ pĜed nástupem na zájezd/pobyt do 8 dnĤ pĜed nástupem na zájezd/pobyt 80%
od 7 dnĤ pĜed nástupem na zájezd/pobyt do nástupu na zájezd/pobyt 100%
P okud prokazatelnČ vynaložené náklady a výdaje CK za zákazníka ke dni odstoupení od smlouvy pĜevyšují smluvní pokutu stanovenou procentním výpoþtem, zvyšuje se tato smluvní pokuta na
hodnotu tČchto výdajĤ. Nárok na zaplacení smluvní pokuty CK nevzniká, odstoupí-li zákazník od smlouvy z dĤvodĤ porušení povinnosti CK dle smlouvy, všeobecných smluvních podmínek nebo
6. Odstoupení od smlouvy ze strany CK
CK mĤže od smlouvy odstoupit:
a) v pĜípadČ zrušení zájezdu/pobytu - CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd/pobyt, jestliže nebylo dosaženo minimálního poþtu osob, stanoveného k realizaci zájezdu/pobytu (viz bod 2 ). O zrušení
zájezdu/pobytu je CK povinna informovat zákazníka nejpozdČji do 21 dnĤ pĜed zahájením. CK je povinna vrátit klientovi veškerou úhradu, kterou doposud obdržela.
b) z dĤvodu porušení povinnosti zákazníka - zákazník je povinen uhradit CK odstupné podle bodu 5.
7. Ostatní povinnosti a práva zákazníka
Zákazník je povinen a) poskytnout CK souþinnost k Ĝádnému zabezpeþení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnČní formuláĜĤ a pĜedložení potĜebných dokladĤ, u osob mladších 18 let
souhlas zákonného zástupce.
b) zaplatit ĜádnČ a vþas cenu zájezdu/pobytu.
c) dostavit se vþas na místo stanovené CK k odjezdu na zájezd/pobyt.
d) Ĝídit se pokyny CK , jejího zástupce nebo osoby CK urþené a dodržovat pĜedpisy platné v navštívené zemi, resp. v místČ a objektu.
V pĜípadČ vážného porušení pĜedcházejícího je CK oprávnČna ukonþit smluvní vztah se zákazníkem, pĜiþemž tento ztrácí nárok na další služby a náhradu na nevyužité služby. Viz bod 6.
Zákazník je oprávnČn
a) pĜed zahájením zájezdu/pobytu písemnČ oznámit CK, že se místo nČj zúþastní zájezdu/pobytu jiná osoba v oznámení uvedená a to nejpozdČji do 7 pracovních dnĤ pĜed zahájením
zájezdu/pobytu, pĜiþemž oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavĜenou smlouvou. Za tuto zmČnu je zákazník povinen uhradit CK v dobČ do 45 dnĤ pĜed nástupem na
zájezd/pobyt 200,- Kþ, v dobČ do 8 dnĤ pĜed nástupem na zájezd/pobyt 500,- Kþ, v dobČ kratší 7 dnĤ pĜed nástupem na zájezd/pobyt se tato zmČna považuje za storno a postupuje se podle bodu 5. U
vybraných zájezdĤ není možná zmČna osoby, tato skuteþnost je vždy uvedena v katalogu.
b) odstoupit od smlouvy pĜi nedodržení dohodnutých služeb ze strany CK nebo pĜi zmČnČ programu, což CK oznámí písemnČ a bez zbyteþného odkladu. Za závažnou zmČnu se pĜitom
nepovažuje zmČna hotelu nebo ubytovacího zaĜízení pokud je náhradní objekt ve stejném pobytovém místČ, stejné nebo vyšší kategorie, zmČna trasy nebo dopravy do místa pobytu z dopravních nebo
bezpeþnostních dĤvodĤ. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy do 5 dnĤ od doruþení oznámení o zmČnách, má se za to, že se zmČnami souhlasí.
8. Ostatní povinnosti a práva CK
CK je povinna nejpozdČji do 7 dnĤ pĜed zahájením zájezdu/pobytu písemnČ pĜedat zákazníkovi podrobnosti k zájezdu/pobytu, zejména informace a pokyny k cestČ jízdenky, vouchery-ubytovací
poukazy, kontakt na zástupce v místČ nebo osobu, která je schopna pomoci v nesnázích, adresu zastupitelského úĜadu. Dále je CK povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10% ceny
zájezdu/pobytu, zruší-li zájezd/pobyt v dobČ kratší 20 dnĤ, kromČ pĜípadu uvedeného v bodČ 1.
CK je oprávnČna odstoupit od smlouvy z dĤvodu zásahu vyšší moci a z dĤvodĤ rozhodnutí státních orgánĤ, v tomto pĜípadČ nevzniká zákazníkovi nárok na odstupné a pokutu. Dále je CK oprávnČna
zmČnit dohodnuté služby v pĜípadČ, že nastanou okolnosti bránící CK poskytnout služby dle sjednaných podmínek. Tyto zmČny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbyteþného odkladu. Za
závažnou zmČnu se pĜitom nepovažuje zmČna hotelu nebo ubytovacího zaĜízení pokud je náhradní objekt ve stejném pobytovém místČ, stejné nebo vyšší kategorie, zmČna trasy nebo dopravy do místa
pobytu z dopravních nebo bezpeþnostních dĤvodĤ. CK je oprávnČna provádČt zmČny v prĤbČhu zájezdu/pobytu, pokud z vážných dĤvodĤ není možné pĤvodní program dodržet. CK je povinna
a) náhradní program a služby ve shodné nebo blížící se kvalitČ,
b) vrátit zákazníkovi cenu neposkytnutých služeb,
c) poskytnout zákazníkovi slevu, pokud je poskytnuta nižší kvalita služeb. P oskytne-li CK jako náhradní plnČní služby stejné nebo vyšší kvality jsou další nároky zákazníka vĤþi CK vylouþeny.
9. Reklamace
Zákazník je oprávnČn reklamovat pĜípadné vady poskytnutých služeb. Zjistí-li zákazník v prĤbČhu zájezdu/pobytu drobné vady, odstranitelné v místČ, oznámí tuto skuteþnost bez zbyteþného odkladu
zástupci CK nebo recepci tak, aby bylo možné odstranit tyto za doby trvání zájezdu/pobytu. Nelze-li tyto vady odstranit nebo byla-li kvalita služeb nižší než bylo pĜedem dohodnuto, vzniká
zákazníkovi nárok na reklamaci a pĜimČĜenou slevu. Své nároky z reklamace mĤže zákazník uplatnit také po skonþení zájezdu/pobytu u CK a to nejlépe písemnČ a ve lhĤtČ do 1 mČsíce od skonþení
zájezdu/pobytu. CK je povinna vyĜídit reklamaci do 30 dnĤ od data podání.
10. PojištČní CK podle zákona þ.159/1999 Sb.
Smlouva na pojištČní záruky pro pĜípad úpadku cestovní kanceláĜe je uzavĜena s ýeskou P odnikatelskou P ojišĢovnou, a.s. pod þíslem 0200700138.
11. ZávČreþné ustanovení
Zákazník svým podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem a obsahem textĤ v katalogu a údaji v ceníku a souhlasí s nimi. Zákazník dále souhlasí s použitím jeho osobních údajĤ pro
potĜeby CK CROATIA travel s.r.o. a s pĜedáním jeho osobních údajĤ do Chorvatska. Smlouva a údaje v ní mají vždy pĜednost pĜed údaji v katalogu, výjimkou je oddíl "zvláštní podmínky, poznámky",
který má charakter orientaþní nebo informaþní. Termín "katalog" zahrnuje veškerý nabídkový materiál CK, aĢ již ve formČ tištČné nebo elektronické, a zákazník potvrzuje, že mu byl tento pĜedán. Všeobecné
smluvní podmínky jsou vypracovány dle zákona þ. 89/2012 Sb., obþanského zákoníku a vstupují v platnost od 1.1.2014. Skuteþnosti nespecifikované ve všeobecných smluvních podmínkách se Ĝídí
zákonem þ. 89/2012 Sb., obþanským zákoníkem (ΑϮϱϮϭͲΑϮϱϰϵͿ͘

