
Cestovné podmienky sú doplnené o §§ 651 a ďalšie Občianskeho 
zákonníka a upravujú právne vzťahy medzi Vami a nami. Boli vy-
hotovené na základe odporúčaní Nemeckého zväzu cestovných 
kancelárii DRV (Deutscher Reisebüro-Verband) podľa 38 GWB a pri 
rezervovaní ich prijímate. Rozdiely v príslušnom popise zájazdu a v 
osobitných upozorneniach v katalógoch majú prednosť. Prosíme, 
aby ste si tieto podmienky a nasledovný text starostlivo prečítali. 

1.  Prihlásenie a potvrdenie 
Na základe našich ponúk si môžete 
tieto rezervovať v ktorejkoľvek ces-
tovnej kancelárii DERPART a ATLAS, 
v ktorejkoľvek kancelárii ADAC a 
v ktorejkoľvek agentúre MEIER´S 
WELTREISEN. Rezervovaním ( pri-
hlásením na zájazd ) nám ponú-
kate záväzne uzatvorenie zmluvy. 
Základom tejto ponuky sú ozná-
menia apopisy k zájazdom a prí-
padne naše doplňujúce informácie 
k príslušnému zájazdu, ak ich máte 
k dispozícii. Sprostredkovatelia zá-
jazdov (napr. cestovné kancelárie) 
a poskytovatelia služieb (napr. ho-
tely, prepravné podniky) nemajú 
zmocnenie na uzatváranie dohôd, 
podávanie informácií alebo posky-
tovanie prísľubov, ktoré by zmenili 
dohodnutý obsah cestovnej zmlu-
vy, ktoré by presahovali zmluvne 
prisľúbené služby alebo by od-
porovali deklarovanému zájazdu. 
Miestne a hotelové prospekty, 
ktoré sme nevydali my, nie sú pre 
nás pri poskytovaní služieb záväz-
né, ak neboli na základe výslovnej 
dohody s Vami robené k obsahu 
cestovnej zmluvy. Rezervovanie sa 
môže uskutočniť písomne, ústne, 
telefonicky, telefaxom alebo elek-
tronickou cestou (e-mail, internet). 
Vy prihlasujete i všetkých účastní-
kov uvedených na Vašej prihláške, 
za zmluvnú povinnosť ktorých ru-
číte ako za svoje vlastné záväzky, 
ak ste prevzali príslušnú osobitnú 
povinnosť na základe výslovného 
a osobitného prehlásenia. Zmluva 
sa považuje za uzatvorenú doruče-
ním nášho prehlásenia o prijatí. K 
tomu sa nevyžaduje žiadna určitá 
forma. Pri uzatvorení zmluvy alebo 
bezodkladne potom Vám pošleme 
písomné potvrdenie zájazdu. Nie 
sme to však povinní urobiť, ak sa 
Vaša rezervácia uskutočnila menej 
ako 7 pracovných dní pred začiat-
kom zájazdu. Ak sa obsah nášho 
potvrdenia odlišuje od obsahu pri-
hlášky, tak bude predložená nová 
ponuka, na ktorú sme viazaní po 
dobu 10 dní. Zmluva sa uzatvorí na 
základe tejto novej ponuky, ak nám 
počas tejto doby viazanosti potvr-
díte prijatie výslovným prísľubom, 
poskytnutím zálohy alebo úhra-
dou zvyšnej sumy.

2. Platba 
Vo všetkých prípadoch uvedených 
nižšie platí pri splatnosti platieb 
nasledovné: Úhrady ceny zájazdu 
pred cestou sa môžu uskutočniť 
len pri vydaní zabezpečovacieho 
potvrdenia v zmysle § 651 k, ods. 
3 Občianskeho zákonníka. Ak cesta 
netrvá viac ako 24 hodín, nie je v 
nej zahrnutý nocľah a ak cestovné 
neprekročí 75 EUR, môže byť úhra-
da cestovného v plnej výške poža-
dovaná i bez vydania potvrdenia 
o zabezpečení. Spravidla sa pri 
uzatvorení zmluvy hradí 20% ceny 

zájazdu. Táto záloha sa započíta 
do ceny zájazdu. Prosíme, aby ste 
zostatok ceny zájazdu uhradili do 
cca. 28 dní pred začiatkom zájazdu. 
Pri úhrade kreditnou kartou to pre-
bieha na ťarchu Vášho účtu auto-
maticky v príslušných termínoch. 
Cestovné podklady dostanete po 
zaplatení vždy na pracovisku, kde 
ste si zájazd rezervovali. Z upozor-
není v programe alebo katalógoch 
môže vyplynúť, že ceny za niekto-
ré služby sú splatné skôr (napr. za 
niektoré osobitné letecké tarify). 
Pri stornovaní celej rezervácie sú 
príslušné poplatky splatné okam-
žite. Ak zálohu a/alebo zostávajúcu 
platbu neuhradíte
podľa dohodnutého termínu 
splatnosti sme oprávnení, po pred-
chádzajúcej upomienke so stano-
venou dodatočnou lehotou, od 
cestovnej zmluvy odstúpiť a vyúč-
tovať Vám náklady za odstúpenie 
podľa ustanovenia 4.1, 18. 

3.  Zmeny služieb a cien 
3.1. Zmeny alebo odchýlky jed-
notlivých služieb zájazdu od 
dohodnutého obsahu cestovnej 
zmluvy (napr. zmena letových 
termínov, zmena programu alebo 
hotela) ktoré budú po uzatvorení 
zmluvy potrebné, a ktoré neuro-
bíme v rozpore s dobrou vierou, 
sú povolené, ak takéto zmeny 
alebo odchýlky nie sú podstatné 
a neohrozia celkový plán zájazdu. 
Prípadne nároky na poskytnutie 
záruky ostávajú nedotknuté, ak 
majú zmenené výkony nedostatky. 
O zmene výkonov alebo o odchýl-
kach Vás budeme bezodkladne 
informovať. V prípade podstatnej 
zmeny poskytovaného zájazdu ste 
oprávnený, odstúpiť bezodplatne 
od zmluvy alebo požadovať účasť 
na aspoň rovnocennom zájazde, ak 
sme schopní, ponúknuť Vám taký-
to zájazd z našej ponuky bez zvý-
šenej ceny pre Vás. Prosíme, aby 
tieto Vaše práva voči nám uplatnili 
bezodkladne po našom oznámení 
o zmene výkonov alebo odrieknutí 
zájazdu.
3.2. Vyhradzujeme si zmenu 
oznámených a rezerváciou po-
tvrdených cien v prípade zvýše-
nia prepravných nákladov alebo 
poplatkov za určité služby, ako 
napr. prístavných a letiskových po-
platkov alebo zmeny výmenných 
kurzov týkajúcich sa zájazdu. Ak 
sa zvýšia cestovné náklady, ktoré 
existovali pri uzatvorení cestov-
nej zmluvy, a to najmä náklady za 
pohonné hmoty, môžeme zvýšiť 
cestovné náklady podľa nasledov-
ného výpočtu: 
a) pri zvýšení vzťahujúcom sa na 
jedno miesto na sedenie môžeme 
od cestujúceho požadovať zvýše-
nú sumu,
b) v iných prípadoch budeme do-
datočné prepravné náklady poža-

dované od prepravného podniku, 
deliť počtom miest na sedenie v 
dohodnutom prepravnom pros-
triedku. Sumu zvýšenia na jednot-
livé miesto, ktorá z toho vyplynie, 
môžeme požadovať od cestujú-
ceho. Ak nám zvýšia poplatky ako 
prístavné letiskové poplatky, ktoré 
existovali pri uzatvorení cestovnej 
zmluvy, môžeme zvýšiť cestovné 
o príslušnú podielovú sumu. Pri 
zmene výmenného kurzu po uza-
tvorení cestovnej zmluvy môže 
byť cestovné zvýšené v rozsahu, 
v ktorom bolo cestovné v dôsled-
ku toho zdražené. Zvýšenie je 
prípustné len vtedy, ak sú medzi 
uzatvorením zmluvy a dohodnu-
tým termínom zájazdu 4 mesiace a 
okolnosti, ktoré viedli ku zvýšeniu, 
nenastali pred uzatvorením zmlu-
vy a pri uzatvorení zmluvy sme 
nemohli predpokladať, že nastanú. 
V prípade dodatočnej zmeny ces-
tovného sme povinní informovať 
Vás o tom obratom. Zvýšenie ceny 
od 20. dňa pred nástupom na cestu 
je neúčinné. Pri zvýšení o viac ako 
5% ste oprávnený odstúpiť od ces-
tovnej zmluvy bez poplatkov alebo 
požadovať účasť na prinajmenšom 
rovnocennom zájazde, ak sme v 
situácii, že môžeme takýto zájazd 
ponúknuť z našej ponuky zájazdov 
bez zvýšenia ceny. Prosíme, aby 
tieto Vaše práva voči nám uplatnili 
bezodkladne po našom oznámení 
o zmene služieb alebo odrieknutí 
zájazdu.

4.  Odstúpenie zákazníka,
 zmena rezervácie,
 náhradný účastník

4.1.  Odstúpenie 
Kedykoľvek pred začiatkom cesty 
môžete od zájazdu odstúpiť. Od-
stúpenie nám musí byť oznámené 
na adresu uvedenú na konci ces-
tovných podmienok. Ak bol zájazd 
zarezervovaný cez cestovnú kan-
celáriu, odstúpenie môže byť ozná-
mené i tejto cestovnej kancelárii. 
Odporúčame, aby ste vyhlásenie o 
odstúpení podali písomne. Ak od-
stúpite pred začiatkom cesty alebo 
ak na zájazd nenastúpite, strácate 
nárok na cenu zájazdu. Miesto 
toho môžeme požadovať primera-
nú náhradu za vykonané cestovné 
opatrenia a naše vynaložené ná-
klady v závislosti od príslušnej ceny 
zájazdu. Naše nároky na náhradu 
sú pri zohľadnení bežne ušetre-
ných nákladov a možných iných 
nákladov paušalizované. Výška ná-
roku na náhradu je uvedená pod č. 
18 týchto cestovných podmienok. 
Máte možnosť preukázať, že ne-
vznikla žiadna alebo len nepatrná 
škody, ako je paušálna suma, ktorú 
od Vás požadujeme. Vyhradzuje-
me si, na rozdiel od paušálnej sumy 
uvedenej pod č. 18, požadovať 
vyššiu, konkrétnu náhradu škody. V 
takom prípade sme povinní, poža-
dovanú náhradu škody konkrétne 
vyčísliť a doložiť a zohľadniť pritom 
ušetrené náklady a prípadné iné 
využitie cestovných služieb.

4.2. Zmena rezervácie 
Ak by na Vaše požiadanie po re-
zervovaní mali byť uskutočnené 

zmeny termínu zájazdu, miesta 
zájazdu, miesta nástupu na zájazd, 
ubytovania alebo spôsobu pre-
pravy, tam nám spravidla vznikajú 
rovnaké náklady ako vtedy, ak od 
zájazdu odstúpite. Musíme Vám 
preto zaúčtovať náklady v rovnakej 
výške, aké by boli v čase zmeny re-
zervácie v prípade odstúpenia. Pri 
iných nepatrných zmenách účtuje-
me len spracovateľský poplatok vo 
výške 25 EUR.

4.3. Náhradní účastníci 
Váš právny nárok, podľa § 651 b 
BGB zmeniť svoju osobu za  Ná-
hradníka, ostáva aj napriek predo-
šlým podmienkam nedotknuté.

5. Nevyužité služby 
Ak nevyužijete jednotlivé služby, 
ktoré Vám boli riadne ponúknu-
té, a to v dôsledku predčasného 
návratu zo zájazdu alebo z iných 
nutných dôvodov, nárok na po-
dielové vrátenie ceny zájazdu 
nevzniká. Budeme sa však sna-
žiť u poskytovateľov dosiahnuť 
úhradu ušetrených nákladov. Táto 
povinnosť nevzniká, ak sa jedná o 
celkom nepodstatné služby alebo 
ak je náhrada v rozpore so zákon-
nými alebo úradnými nariadenia-
mi. Úhrada iba nami sprostredko-
vaných originálnych dobropisov 
(napr. hotelové reťazce, nájomné 
vozidlá) je upravená v § 4.1. a v § 18 
pod názvom „Odstúpenie“ prípad-
ne „paušál pri odstúpení“.

6. Odstúpenie od zmluvy 
 z dôvodu nedosiahnutia 
 minimálneho počtu
 účastníkov a zrušenie 
 cestovnou kanceláriou
Do 28 dní pred nastúpením na zá-
jazd môžeme odstúpiť od zmluvy, 
ak nebol dosiahnutý oznámený 
alebo úradne stanovený najnižší 
počet účastníkov, ak v cestovnom 
oznámení ako i v potvrdení zá-
jazdu bolo pre príslušný zájazd 
zreteľne a čitateľne uvedené upo-
zornenie o najnižšom možnom 
počte ako i o termíne, do ktorého 
musí byť pred zmluvne dohod-
nutým začiatkom cesty doručené 
oznámenie o odstúpení. V každom 
prípade sme povinní, informovať 
Vás bezodkladne po tom, ako na-
stali predpoklady pre to, že zájazd 
sa neuskutoční a čo možno naj-
rýchlejšie Vám doručiť prehlásenie 
o odstúpení od cesty. Uhradenú 
cenu za zájazd Vám bezodkladne 
vrátime. Ak by bolo už skôr zrej-
mé, že nebude možné dosiahnuť 
najnižší možný počet účastníkov, 
budeme Vás o tom informovať.

7.  Zrušenie z dôvodu 
 správania sa klienta
Môžeme zrušiť zmluvu bez dodr-
žania lehoty, ak cestujúci stále ruší 
uskutočnenie cesty bez ohľadu 
na upozornenie a ak v takej miere 
svojím chovaním porušuje zmluvu, 
že je oprávnené okamžité zruše-
nie zmluvy. Ak podáme výpoveď 
my, tak si vyhradzujeme nárok na 
cenu zájazdu. Musíme si však dať 
započítať hodnotu ušetrených ná-
kladov ako i takých výhod, ktoré 
získavame zo služieb, ktoré neboli 

uplatnené, vrátane súm, ktoré sme 
vyúčtovali v prospech  poskytova-
teľov služieb, 

8. Zrušenie z dôvodu
 správania sa klienta

Môžeme zrušiť zmluvu bez dodr-
žania lehoty, ak cestujúci stále ruší 
uskutočnenie cesty bez ohľadu 
na upozornenie  ak v takej miere 
svojím chovaním porušuje zmluvu, 
že je oprávnené okamžité zruše-
nie zmluvy. Ak podáme výpoveď 
my, tak si vyhradzujeme nárok na 
cenu zájazdu. Musíme si však dať 
započítať hodnotu ušetrených ná-
kladov ako i takých výhod, ktoré 
získavame zo služieb, ktoré neboli 
uplatnené, vrátane súm, ktoré sme 
vyúčtovali v prospech poskytova-
teľov služieb

„ § 651 j BGB” 
(1) Ak bude zájazd vážne skompli-
kovaný, ohrozený alebo narušený v 
dôsledku výskytu vyššej moci, kto-
rá sa pri uzatvorení zmluvy nedala 
predpokladať, môžete zmluvu vy-
povedať Vy a tiež i my. (2) Ak bude 
zmluva vypovedaná podľa odseku 
1, ustanovenia § 651e ods 3, Odsek. 
1 a 2, odsek 4, veta 1 sa uplatňuje, 
môžeme požadovať primerané od-
škodnenie za služby, ktoré už boli 
poskytnuté alebo ktoré budú do 
ukončenia cesty ešte poskytnuté. 
Sme povinní prijať potrebné opat-
renia, a to najmä ak je v zmluve 
obsiahnutá i spätná doprava, do-
praviť Vás naspäť. Zvýšené náklady 
na dopravu späť hradíme v jednej 
polovici my a polovicu Vy. V ostat-
nom hradíte zvýšené náklady Vy.

9. Ručenie organizátora 
 zájazdu
 (Obmedzenie ručenia)

9.1. Zmluvné obmedzenie ruče-
nia
Naše zmluvné ručenie za škody, 
ktoré nie sú telesným poškodením, 
je vymedzené na trojnásobok ceny 
zájazdu. 
a) ak sme poškodenie cestujúceho 
nespôsobili úmyselne a ani hrubou 
nedbalosťou, alebo 
b) ak pri škode, ktoré vznikla cestu-
júcemu, zodpovedáme len z dôvo-
du zavinenia na strane niektorého 
poskytovateľa služieb.
9.2. Obmedzenie trestnej zod-
povednosti
Naša trestná zodpovednosť za vec-
né škody, ktoré neboli spôsobené 
úmyselne alebo hrubou nedba-
losťou, je vymedzená na trojnáso-
bok ceny zájazdu.Najvyššiu suma 
ručenia platí vždy na zákazníka a 
na zájazd. Možné ďalšie nároky v 
súvislosti s cestovnou batožinou 
zostávajú podľa Montrealskej do-
hody obmedzením nedotknuté.
9.3. Vylúčenie ručenia za cudzie 
služby 
Neručíme za chybné služby, 
osobné a vecné škody v súvislos-
ti s výkonmi a službami, ktoré sú 
sprostredkované len ako cudzie 
služby (napr. výlety, športové pod-
ujatia, návštevy divadiel, výstav, 
prepravné služby z oznámeného 
východiskového do cieľového 
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miesta), ak tieto služby ak sú ta-
kého služby v popise zájazdu a 
v potvrdení rezervácie uvedené 
s údajom sprostredkovaného 
zmluvného partnera tak zreteľne 
ako cudzie služby, že nie sú súčas-
ťou našich služieb okolo zájazdu.
Ručíme však:
a) za služby, v ktorých je obsiah-
nutá doprava z oznámeného vý-
chodiskového do oznámeného 
cieľového miesta, za pomocnú 
dopravu počas cesty a ubytovanie 
počas cesty,
b) ak a pokiaľ bolo príčinou škody 
alebo poranenia, ktoré Vám vznik-
lo, porušenie informačných alebo 
organizačných povinností z našej 
strany.

10.  Záruka
10.1. Náprava a povinnosť po-
skytnúť súčinnosť
Ak nebude zájazd zrealizovaný v 
zmysle zmluvy, môžete požado-
vať nápravu. K tomu je potrebná 
Vaša súčinnosť bez ohľadu na našu 
prvoradú povinnosť poskytnúť pl-
nenie. Preto je Vašou povinnosťou 
urobiť všetko možné preto,
aby ste prispeli k odstráneniu ško-
dy a prípadnú vzniknutú škodu 
udržiavali v čo možno najnižšom 
rozsahu alebo jej celkom zabránili. 
Ste najmä povinný okamžite hlásiť 
Vaše reklamácie. Prosíme, aby ste 
sa za týmto účelom obrátili najprv 
na nášho miestneho zástupcu v 
príslušnej cieľovej oblasti (pozri 
cestovné podklady). Ak nie je v ces-
tovných podkladoch spomenutý 
miestny zástupca, spojte sa prosím 
priamo s nami. 
Do MEIER´S WELTREISEN sa  do-
voláte na telefónne číslo +49-
69-9588-5891, prípadne klapku 
Uvedenú vo Vašich cestovných 
dokladoch alebo faxom 
+49-69-9588-1531.
V každom prípade uveďte na uve-
denej klapke číslo zájazdu, cieľ 
zájazdu, údaje o zájazde, ktoré sú 
uvedené v dobropise/nájomnej 
zmluve.
10.2. Stanovenie lethoty pred 
ukončením zmluvy
Chcete vypovedať zmluvu z dô-
vodu nedostatkov podľa § 615 
Občianskeho zákonníka c typy opí-
sané podľa § 651 e Občianskeho 
zákonníka dôležité, pre nás zdan-
livé dôvody k nepríjemným zrušiť, 
musíte nás kontaktovať v dostatoč-
nom predstihu aby mohlo dôjsť k 
náprave. Tento neplatí, ak k nápra-
ve nedôjde alebo je nami zamiet-
nutá, alebo je okamžité ukončenie 
zmluvy špeciálne, rozpoznateľným 
záujmom nás a druhej strany je 
oprávnené. 
10.3. Strata batožiny a Meškanie 
batožiny
Odporúčame Vám, aby ste škody 
alebo oneskorené doručenie pri 
cestách lietadlom okamžite ozná-
mili na mieste a podali oznámenie 
o vzniknutej škode (P.I.R.) prísluš-
nej leteckej spoločnosti. Letecké 
spoločnosti spravidla odmietajú 
náhradu, ak nebolo vyplnené 
oznámenie o vzniknutej škode. 
Oznámenie o vzniknutej škode 
musí byť pri strate batožiny poda-
né do 7 dní, pri meškaní batožiny 

do 21 dní po vydaní. V ostatnom sa 
strata, poškodenie alebo nespráv-
ne doručenie hlási vedeniu zájazdu 
alebo miestnemu zastúpeniu orga-
nizátora.
10.4. Cestovné doklady
Prosíme, informujte nás ihneď, ak 
nemáte potrebné cestovné dokla-
dy doručená v dohodnutej lehote.

11.  Vylúčenie nárokov a preml-
čanie
Ak zájazd nebol poskytnutý tak, 
ako bolo dohodnuté v zmluve, 
môžete nároky voči nám uplatniť 
do jedného mesiaca po zmluvne 
stanovenom ukončení zájazdu. Po 
uplynutí tejto lehoty môžete voči 
nám uplatňovať nároky len vtedy, 
ak ste pre prekážky, ktoré nevznikli 
Vaším zavinením, nemohli dodržať 
lehotu. Toto sa však nevzťahuje na 
hlásenie poškodenej batožiny, na 
oneskorené doručenie batožiny 
alebo na stratu batožiny pri letoch 
podľa čl. 10.3. Oznámenie o vznik-
nutej škode musí byť pri strate ba-
tožiny podané do
7 dní, pri meškaní batožiny do 21 
dní po vydaní.

12. Premlčanie
Vaše nároky podľa §651 c až f BGB 
pri ujme na živote, ujme na zdraví 
alebo telesnej ujme, vyplývajúce z 
úmyselného alebo nedbanlivého 
porušenia povinností touroperá-
tora alebo zákonného zástupcu 
alebo inej poverenej osoby tou-
roperátora, premlčia po uplynutí 
2 rokov. Platí to aj pre nároky z 
náhrady inej škody, vyplývajúce 
z úmyselného alebo hrubo ne-
dbanlivého porušenia povinností 
touroperátora alebo zákonného 
zástupcu alebo poverenej osoby 
touroperátora. Vaše nároky podľa 
§§ 651 c) až 651 f) Občianskeho zá-
konníka zaniknú do jedného roka. 
Premlčanie začína dňom, kedy mal 
zájazd podľa zmluvy končiť. Ak sú 
medzi Vami a nami vedené rokova-
nia k nároku alebo o okolnostiach, 
ktoré zakladajú nárok, tak preml-
čanie je pozastavené, kým budete 
Vy alebo my odmietať ďalšie roko-
vania. Premlčanie nastáva najskôr 3 
mesiace po tom, ako skončilo jeho 
pozastavenie. 

13.  Informačná povinnosť o identite 
 prevádzkovateľa leteckých 
 služieb, (tzv. „Black list“)
Na základe Nariadenia EU o infor-
movaní o pasažierov lietadiel o 
identite prevádzkovateľa leteckých 
služieb sme povinní, informovať 
Vás pri rezervácii o identite prepra-
vujúcej leteckej spoločnosti ako i 
o všetkých leteckých prepravných 
službách, ktoré sú poskytované v 
rámci rezervovaného zájazdu. Ak 
pri rezervácii zájazdu prepravujú-
ca letecká spoločnosť ešte nie je 
známa, tak máme Voči Vám povin-
nosť, menovať leteckú spoločnosť, 
prípadne letecké spoločnosti, kto-
rá bude, prípadne budú pravde-
podobne uskutočňovať let. Ako 
náhle sa dozvieme, ktorá letecká 
spoločnosť bude zabezpečovať let, 
budeme Vás o tom informovať. Ak 
sa zmení už oznámená letecká spo-
ločnosť, budeme Vás o zmene ob-

ratom informovať. Takzvaná „Black 
list“ sa dá okrem iného nájsť i na 
nasledovnej internetovej stránke: 
http://air-ban.europa.eu

14.  Pasové, vízové, colné, 
 devízové a zdravotné 
 predpisy
14.1. Máme povinnosť informovať 
príslušníkov štátu Európskej únie, 
v ktorom je zájazd ponúkaný, o 
ustanoveniach pasových, colných, 
devízových a zdravotných predpi-
sov, a to pred uzatvorením zmluvy 
ako i o ich prípadných zmenách 
pred nástupom na zájazd. Pre prí-
slušníkov ostatných štátov podáva 
informáciu príslušný konzulát. Pri-
tom sa vychádza z toho, že sa u Vás 
a Vašich spolucestujúcich nejedná 
o žiadne osobitosti (napr. dvojité 
štátne občianstvo, bez štátnej prí-
slušnosti).
14.2. Za obstaranie a nosenie po-
trebných cestovných dokladov pri 
sebe, prípadne potrebné očkova-
nie ako i dodržiavania colných a 
devízových predpisov zodpovedá-
te výlučne Vy. Ujmy, ktoré vzniknú 
z toho, že tieto predpisy neboli do-
držané, napr. zaplatenie nákladov 
za odstúpenie, hradíte Vy. Neplatí 
to, ak sme Vás naším zavinením 
neinformovali, informovali nedo-
statočne alebo nesprávne.
14.3. Neručíme za včasné udele-
nie a doručenie potrebných víz od 
príslušného diplomatického zastu-
piteľstva ani vtedy, ak ste nás pove-
rili ich obstaraním okrem prípadov, 
keď sme z vlastného zavinenia po-
rušili vlastné povinnosti.

15. Poistenie
Prosíme, aby ste si všimli, že v ce-
nách zájazdov uvedených v tomto 
katalógu nie sú zahrnuté nákla-
dy na poistenie pri odstúpení od 
zájazdu (RRV), príp. poistenie pre 
prípad zvýšených nákladov (vráta-
ne náhradného zájazdu). Ak pred 
nastúpením na zájazd odstúpite 
od zájazdu, vznikajú náklady na 
storno. Pri prerušení zájazdu môžu 
vzniknúť dodatočné náklady na 
spiatočnú cestu alebo iné zvý-
šené náklady. Preto sa odporúča 
uzatvorenie osobitnej cestovnej 
ochrany s cestovnou poisťovňou 
EUROPÄISCHE Reiseversicherung 
AG. V tom je obsiahnutá okrem po-
istenia nákladov pre prípad odstú-
penia od zájazdu (RRV) i rozsiahla 
ochrana zájazdu so servisom pre 
núdzové volanie nepretržite po 
celých 24 hodín.

16. Voľba práva
Na zmluvný vzťah, ktorý máme s 
Vami, sa uplatňuje výlučne nemec-
ké právo. Nevzťahuje sa to na celý 
právny pomer. Ak sa nebude pri ža-
lobách voči nám z dôvodu ručenia 
uplatňovať nemecké právo, bude 
sa však vo vzťahu k právnym ná-
sledkom najmä vzhľadom na druh, 
rozsah a výšku nárokov uplatňovať 
výlučne nemecké právo. V ostat-
ných bodoch platia ustanovenia 
odseku 17.3 a.) a b.)

17. Súdna príslušnosť
17.1. Miestom súdnej príslušnosti 
pre žaloby zákazníkov turistov je 

Frankfurt nad Mohanom.
17.2. Pre žaloby proti zákazníkom, 
prípadne zmluvným partnerom z 
cestovnej zmluvy, obchodníkom, 
právnickým osobám verejného 
alebo súkromného práva alebo 
osobám, ktoré majú trvalé sídlo 
alebo trvalý pobyt v zahraničí, ale-
bo sídlo alebo trvalý pobyt ktorých 
v čase podania žaloby nie je známy, 
bol ako miesto súdnej príslušnosti 
dohodnutý Frankfurt nad Moha-
nom.
17.3. Predchádzajce ustanovenia 
neplatia, 
a) ak a pokiaľ zo zmluvných nepo-
zmenených ustanovení medziná-
rodných dohôd, ktoré sa uplatňujú 
na cestovnú zmluvu, vyplýva niečo 
iné v prospech zákazníka,
b) ak a pokiaľ sú nepozmenené 
ustanovenia v členskom štáte EU, 
do ktorého zákazník patrí, a ktoré 
sa vzťahujú na cestovnú zmluvu, 
pre zákazníka priaznivejšie ako 
vyššie uvedené ustanovenia alebo 
príslušné nemecké predpisy.

18.  Paušál pri odstúpení
 (porovnaj čl. 4.1.)
Výška paušálu pri odstúpení závisí 
od zvolenej služby. Ďalšie údaje k 
výške paušálu pri odstúpení mô-
žete preto nájsť v našich podmien-
kach pri príslušnej ponuke. Prosí-
me, aby ste si bezpodmienečne 
všimli prípadné rozdielne údaje v 
podmienkach rezervácií pri jed-
notlivých ponukách! Okrem toho 
prosíme, aby ste si všimli, že ak ste 
si skombinovali viacero služieb s 
jednotkovými cenami (napríklad 
let a okružná cesta), príslušné stor-
no poplatky sa zisťujú jednotlivo a 
na konci spočítavajú.
18.1. Letecké paušálne zájazdy a 
doplnkové služby v súvise. Hotely, 
okružné cesty, výlety, vstupenky, 
transfery, DERTOUR Airport Par-
king
do 30 dní pred odchodom 20%;
od 29 do 22 dní pred odchodom 25%;
od 21 do 15 dní pred odchodom 30%;
od 14 do 7 dní pred odchodom 50%;
od 6 do 3 dní pred odchodom 65%;
od 2 dní pred odchodom 80% ceny.
18.2. Maledivy:
Od 14 dní pred nástupom na ces-
tu  100% ceny pre ostrovy Conrad 
Maldives  Rangali Island, Hilton 
Maldives Iru Fush Resort & Spa, 
Kuredu Island Resort &  Spa. Pri 
stornovaní po termíne 01.12.  pre 
obdobie 18.12.-14.01.100 % ceny  
pre ostrovy Hilton Maldives Iru 
Fushi  Resort & Spa a Thulhagiri 
Island Resort.
18.3. Prenájom automobilov 
(okrem  Seychell) do 1 dňa pred ná-
stupom na  cestu (začiatok prenáj-
mu) účtujeme  poplatok 26,- € za 
jednu rezerváciu  automobilu. Pri 
predčasnom vrátení  automobilu 
nemáte nárok na vrátenie 
pomernej časti požičovného.
18.4. Lety s denne aktuálnymi 
cenami  s produktovou skratkou 
EF: Condor: lety so základným ta-
rifom (S-403, E-405, Z-407; Egyp-
t:S-703,S-303, E-305,Z-307, S-994 / 
E-992 / Z-996): po záväznej rezer-
vácii 100% ceny. Lety s flexibilným 
tarifom (Y-402,P-404,C-406; Egyp-
t:Y-702, Y-302,P-304,C-306, Y-993 

/ P-991 / C-995): do 29 dní pred 
nástupom 150,-€/os. (Egypt 75,–€); 
Od 28 dní do 24 hod. pred nástu-
pom 45% ceny; od 24 hod. pred 
nástupom 100% ceny.  Air Berlin 
(M-400, C-401, Egypt:M-700, 
C-701, M-200,C-201,M-300/C-301,  
M-800 / C-801): do 21 dní pred ná-
stupom 30% ceny, 20-14 dní pred 
nástupom 40% ceny. 13-7 dní pred 
nástupom 50% ceny.  6-1 deň pred 
nástupom 60% ceny. Od  24 hod. 
pred nástupom 100% ceny. Výnim-
ka-Egypt:100% ceny po záväznej 
rezervácii.
18.5. Lety s denne aktuálnymi 
cenami (XMWR) s produktovou 
skratkou TF:  po záväznej rezervácii 
100% ceny.
18.6. Iba letenka (bez pozemných 
služieb) s Air Berlin alebo Condor s 
produktovou skratkou MF: po zá-
väznej rezervácii 100% ceny.
18.7. Ďalšie špeciálne storno pod-
mienky sú definované pre daný 
produkt v CRS a zobrazia sa pri 
rezervácii zájazdu alebo na potvr-
dení o rezervácii.

(Stav: Júl 2010) 

Cestovná kancelária si vyhradzu-
je právo zmeny ceny na základe 
chyby tlače. Platia ceny platné pri 
rezervácii potvrdené cestovnou 
kanceláriou z rezervačného systé-
mu. Tlačové chyby sú vyhradené.

Organizátor:
MEIER’S WELTREISEN
Pobočka 
DERTOUR GmbH & Co.KG
Emil-von-Behring-Str.6 
60439 Frankfurt
Sídlo a okresný súd 
Frankfurt/Main - HRB 28563
UST.-IDNR.:DE 192 698 716
Komplementár 
DERTOUR Geschäftsführungs 
GmbH
Sídlo a okresný súd 
Frankfurt/Main - HRB 44820
Konatelia: Michael Frese (hovorca),
Ralph Osken, Ralph Schiller
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