
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ  PODMÍNKY Ú ASTI  NA ZÁJEZDECH CK CROATIA travel s.r.o.  - dodatek ke smlouv  o zájezdu / objednávce služeb (dále "smlouva")

1.Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi cestovní kancelá í CROATIA travel s.r.o., se sídlemRooseveltova 6, 301 00 Plze , I 26370841, zapsanou v obchodnímrejst íku vedeném Krajskýmsoudem v Plzni oddíl C, vložka
15932 (dále jen CK) jako po adatelem a zákazníkemvzniká na základ uzav ené smlouvy zákazníkem(jeho zplnomocn nýmzástupcem, u osob mladších 18 let se souhlasemzákonného zástupce). Tato
smlouva m že být uzav ena v provozovn CK i obchodního zástupce nebo prost ednictvím internetových stránek provozovaných CK (www.jadran.cz, www.makarska.cz, www.istrie.cz) vypln níma
odesláním smlouvy e-mailem (faxem).  

2. Realizace zájezdu/pobytu*                (*dle zákona 159/99 Sb., dále jen zájezd/pobyt)
Realizace zájezdu/pobytu je podmín na dosaženímminimálního po tu zákazník . Tato skute nost je uvedena v katalogu nebo ve smlouv . U autobusových linek je stanovený minimální po et 30 osob,
nebude-li tento dosažen, vyhrazuje si CK právo, zajistit dopravu náhradnímzp sobemve stejnémrozsahu, p i zachování odjezdového místa. Není-li dosažen minimální po et osob, vyhrazuje si CK právo
zrušit zájezd/pobyt, CK je povinna o této skute nosti informovat písemn  zákazníka nejpozd ji 10 dn  p ed nástupem na zájezd/pobyt.                                                                                                                                   

3. Cena zájezdu/pobytu a její úhrada
Ceny zájezd /pobyt jsou pevn dány ceníky p ípadn dodatky ceník CK nebo smluvními cenami CK. CK má právo na zaplacení ceny zájezdu/pobytu p ed poskytnutím první služby a nabízí
zákazník m možnosti  úhrady:
  a)  záloha 30% p i uzav ení smlouvy  + doplatek 70%, uhrazený nejpozd ji 30 dn   p ed nástupem na zájezd/pobyt. 
  b)  fakturou na základ  písemné objednávky od odb ratele s dodržením daného data  splatnosti .

c) p i uzav ení smlouvy v období kratším 45 dn p ed nástupem na zájezd/pobyt je zákazník povinen zaplatit celkovou cenu zájezdu/pobyt. Pokud zákazník neuhradí doplatek nebo n kterou ze
splátek nejpozd ji do 15 dn  p ed poskytnutím první služby, je CK oprávn na odstoupit od smlouvy bez nároku na vrácení zálohy (viz odstupné).
4. Zvýšení ceny zájezdu/pobytu
CK je oprávn na jednostrann zvýšit cenu zájezdu/pobytu, jestliže je zárove p esn stanoven zp sob výpo tu zvýšení ceny. Cenu lze zvýšit pouze do 21 dn p ed poskytnutímprvní služby a jen v
p ípad , že dojde ke zvýšení:
  a)  ceny za dopravu v etn  cen  pohonných hmot
  b)  plateb spojených s dopravou, nap . letištních a p ístavních poplatk , které jsou zahrnuty v cen
c) sm nného kurzu eské koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu/pobytu, v pr m ru o více než 10%. ( Devizový kurz NB k 01.12.p edcházejícího roku). Zvýšení ceny zájezdu/pobytu musí být

oznámeno zákazníkovi písemnou formou. Navýšení ceny zájezdu/pobytu je zákazník povinen uhradit  CK nejpozd ji ve lh t  stanovené v písemné informaci o této zm n . 
5. Odstoupení od smlouvy zákazníkem
Zákazník je oprávn n kdykoli p ed zahájením zájezdu/pobytu od smlouvy odstoupit. Smluvní vztah je zrušen a ú ast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doru eno CK. Pro p ípad
odstoupení zákazníka vzniká CK nárok na zaplacení smluvní pokuty (stornopoplatk ) podle níže uvedených podmínek: 
              od uzav ení smlouvy do 45 dn  p ed nástupem na zájezd/pobyt   500,-K / osoba (max. však do výše 10% ceny zájezdu/pobytu)
              od 44 dn  p ed nástupem na zájezd/pobyt do 30 dn  p ed nástupem na zájezd/pobyt    30%
              od 29 dn  p ed nástupem na zájezd/pobyt do 14 dn  p ed nástupem na zájezd/pobyt    50%
              od 13 dn  p ed nástupem na zájezd/pobyt do 8 dn  p ed nástupem na zájezd/pobyt    80%
              od 7 dn  p ed nástupem na zájezd/pobyt do nástupu na zájezd/pobyt   100%
Pokud prokazateln vynaložené náklady a výdaje CK za zákazníka ke dni odstoupení od smlouvy p evyšují smluvní pokutu stanovenou procentním výpo tem, zvyšuje se tato smluvní pokuta na
hodnotu t chto výdaj . Nárok na zaplacení smluvní pokuty CK nevzniká, odstoupí-li zákazník od smlouvy z d vod  porušení povinnosti CK dle smlouvy, všeobecných smluvních podmínek nebo 
6. Odstoupení od smlouvy  ze strany CK
CK m že od smlouvy odstoupit:
a) v p ípad zrušení zájezdu/pobytu - CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd/pobyt, jestliže nebylo dosaženo minimálního po tu osob, stanoveného k realizaci zájezdu/pobytu (viz bod 2 ). O zrušení
zájezdu/pobytu je CK povinna informovat zákazníka nejpozd ji do 21 dn  p ed zahájením. CK je povinna vrátit klientovi veškerou úhradu, kterou doposud obdržela.
b) z d vodu porušení povinnosti zákazníka   -  zákazník je povinen uhradit CK odstupné podle bodu 5.
7. Ostatní  povinnosti a práva zákazníka 
Zákazník je povinen a) poskytnout CK sou innost k ádnému zabezpe ení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vypln ní formulá  a p edložení pot ebných doklad , u osob mladších 18 let 
souhlas zákonného zástupce.
                                 b) zaplatit ádn  a v as cenu zájezdu/pobytu.
                                 c) dostavit se v as na místo stanovené CK k odjezdu na zájezd/pobyt.
                                 d) ídit se pokyny  CK , jejího zástupce nebo osoby CK ur ené a dodržovat p edpisy platné v navštívené zemi, resp. v míst  a objektu.                                                                                                  
V p ípad  vážného porušení p edcházejícího je CK oprávn na ukon it smluvní vztah se zákazníkem, p i emž tento ztrácí nárok na další služby a náhradu na nevyužité služby. Viz bod 6.
Zákazník je oprávn n

a) p ed zahájením zájezdu/pobytu písemn oznámit CK, že se místo n j zú astní zájezdu/pobytu jiná osoba v oznámení uvedená a to nejpozd ji do 7 pracovních dn p ed zahájením
zájezdu/pobytu, p i emž oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzav enou smlouvou. Za tuto zm nu je zákazník povinen uhradit CK v dob do 45 dn p ed nástupemna
zájezd/pobyt 200,- K , v dob do 8 dn p ed nástupem na zájezd/pobyt 500,- K , v dob kratší 7 dn p ed nástupemna zájezd/pobyt se tato zm na považuje za storno a postupuje se podle bodu 5. U
vybraných zájezd  není možná zm na osoby, tato skute nost je vždy uvedena v katalogu.

b) odstoupit od smlouvy p i nedodržení dohodnutých služeb ze strany CK nebo p i zm n programu, což CK oznámí písemn a bez zbyte ného odkladu. Za závažnou zm nu se p itom
nepovažuje zm na hotelu nebo ubytovacího za ízení pokud je náhradní objekt ve stejném pobytovém míst , stejné nebo vyšší kategorie, zm na trasy nebo dopravy do místa pobytu z dopravních nebo
bezpe nostních d vod .  Neodstoupí-li zákazník od smlouvy do 5 dn  od doru ení oznámení o zm nách, má se za to, že se zm nami souhlasí.

8. Ostatní povinnosti a práva CK
CK je povinna nejpozd ji do 7 dn p ed zahájením zájezdu/pobytu písemn p edat zákazníkovi podrobnosti k zájezdu/pobytu, zejména informace a pokyny k cest jízdenky, vouchery-ubytovací
poukazy, kontakt na zástupce v míst nebo osobu, která je schopna pomoci v nesnázích, adresu zastupitelského ú adu. Dále je CK povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10% ceny
zájezdu/pobytu, zruší-li zájezd/pobyt v dob  kratší 20 dn , krom  p ípadu uvedeného v bod  1.
CK je oprávn na odstoupit od smlouvy z d vodu zásahu vyšší moci a z d vod rozhodnutí státních orgán , v tomto p ípad nevzniká zákazníkovi nárok na odstupné a pokutu. Dále je CK oprávn na
zm nit dohodnuté služby v p ípad , že nastanou okolnosti bránící CK poskytnout služby dle sjednaných podmínek. Tyto zm ny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbyte ného odkladu. Za
závažnou zm nu se p itom nepovažuje zm na hotelu nebo ubytovacího za ízení pokud je náhradní objekt ve stejném pobytovém míst , stejné nebo vyšší kategorie, zm na trasy nebo dopravy do místa
pobytu z dopravních nebo bezpe nostních d vod .  CK je oprávn na  provád t zm ny v pr b hu zájezdu/pobytu, pokud  z vážných d vod  není možné p vodní program dodržet. CK je povinna 
a) náhradní program a služby ve shodné nebo blížící se kvalit ,                                                                                                                                                                                                                                                                             
b) vrátit zákazníkovi cenu neposkytnutých služeb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
c) poskytnout zákazníkovi slevu, pokud je poskytnuta nižší kvalita služeb. Poskytne-li CK jako náhradní pln ní služby stejné nebo vyšší kvality jsou další nároky zákazníka v i CK vylou eny.

9. Reklamace
Zákazník je oprávn n reklamovat p ípadné vady poskytnutých služeb. Zjistí-li zákazník v pr b hu zájezdu/pobytu drobné vady, odstranitelné v míst , oznámí tuto skute nost bez zbyte ného 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 p edem dohodnuto, vzniká
zákazníkovi nárok na reklamaci a p im enou slevu. Své nároky z reklamace m že zákazník uplatnit také po skon ení zájezdu/pobytu u CK a to nejlépe písemn a ve lh t do 1 m síce od skon ení
zájezdu/pobytu. CK je povinna vy ídit reklamaci do 30 dn  od data podání. 

10. Pojišt ní CK podle zákona .159/1999 Sb.

Smlouva na pojišt ní záruky pro p ípad úpadku cestovní kancelá e je uzav ena s eskou Podnikatelskou Pojiš ovnou, a.s. pod íslem 0200700138.  
11. Záv re né ustanovení
Zákazník svým podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s jejímobsahem a obsahem text v katalogu a údaji v ceníku a souhlasí s nimi. Zákazník dále souhlasí s použitím jeho osobních údaj pro
pot eby CK CROATIA travel s.r.o. a s p edánímjeho osobních údaj do Chorvatska. Smlouva a údaje v ní mají vždy p ednost p ed údaji v katalogu, výjimkou je oddíl "zvláštní podmínky, poznámky",
který má charakter orienta ní nebo informa ní. Termín "katalog" zahrnuje veškerý nabídkový materiál CK, a již ve form tišt né nebo elektronické, a zákazník potvrzuje, že mu byl tento p edán. Všeobecné
smluvní podmínky jsou vypracovány dle zákona . 89/2012 Sb., ob anského zákoníku a vstupují v platnost od 1.1.2014. Skute nosti nespecifikované ve všeobecných smluvních podmínkách se ídí
zákonem . 89/2012 Sb., ob anským zákoníkem (


