
Další smluvní ujednání dle zákona č. 159/99 Sb.
Cestovní smlouva se uzavírá mezi PaedDr. Jaroslavou Zábranskou- cestovní kancelář Jarotour (dále jen CK) a zákazníkem. Smlouva může být uzavřena  
přímo v CK nebo prostřednictvím obchodního zástupce, který jedná na základě a v mezích uzavřenéobchodní smlouvy.

1) Smluvní vztah vzniká mezi CK a zákazníkem podepsáním a odevzdáním řádně vyplněné cestovní smlouvy a zaplacením zálohy ve výši 50% z  
celkové ceny objednaných služeb. Doplatek zájezdu je třeba uhradit bez vyzvání CK nejpozději do 30 dnů před odjezdem. V případě, že klient 
neuhradí doplatek ceny zájezdu ve stanoveném termínu a ani si nedohodne s CK či prodejcem jiný termín úhrady, může být jeho přihláška  
zrušena a uhrazená záloha použita na úhradu stornopoplatků. Zákazník odpovídá za správnost všech uvedených údajů na cestovní smlouvě, je  
povinen si obstarat sám včas platný cestovní doklad. Je povinen dostavit se včas k odjezdu. Nečerpá-li vlastním rozhodnutím či zaviněním  
některé služby, nemá nárok na jejich odpočet či proplacení.

2) Zákazník má právo
- na poskytnutí všech služeb dle cestovní smlouvy
- být včas informován o přesném programu zájezdu nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu
- zrušit svoji účast na zájezdu kdykoliv před zahájením služeb a vrácení uhrazené částky po uhrazení stornopoplatku.

3) Cestovní kancelář je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu jen v případě, že dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně pohonných hmot
b) plateb spojených s dopravou
c) směnného kurzu české korunypoužitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%.
Písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak CK nevznikne právo na zaplacení  
rozdílu ceny zájezdu. Pokud zákazník do 5 dnů po doručení této změny neodstoupí od cestovní smlouvy, předpokládá se, že se změnou souhlasí.

4) Změna podmínek cestovní smlouvy
Ze strany CK:
CK je oprávněna ze závažných důvodů nebo za mimořádných okolností změnit podmínky smlouvy, může zákazníkovi navrhnout změnu cestovní smlouvy.  
Jestliže zákazník se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli náhrad, celá částka mu bude vrácena. Pokud klient do 5 dnů od  
doručení návrhu změny cestovní smlouvy nereaguje, má se za to, že se změnou souhlasí. Za podstatnou změnu nabídky se nepovažuje:
a) změna doby odjezdu z ČR o méně než 24 hodin
b) změna objektu ubytování ve stejné destinaci, pokud je poskytnuto ve stejné nebo yšší kategorii
c) změna trasy a programu zájezdu (meximálně 20% doby trvání zájezdu)
Ze strany zákazníka:
Před zahájením zájezdu může zákazník CK písemně oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto  
oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou.  
Poplatek za změnu účastníka zájezdu činí 200,-Kč/osoba.

5) Odstoupení od smlouvy
Ze strany CK:
Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, kterou CK  
nemohla ovlivnit nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem. Odstoupila-li
CK od cestovní smlouvy z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě  
odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li CK takový zájezd nabídnout
Ze strany zákazníka:
Zákazník může od smlouvy odstoupit kdykoliv, za podmínek stanovených touto smlouvou. Odstoupí-li zákazník od smlouvy svévolně, je povinen zaplati CK  
odstupné za každou osobu ve výši:
Více než 45 dní před odjezdem: 300,-Kč u zájezdů v ceně do 5000,-Kč a 500,-Kč zájezdů v ceně nad 5000,-Kč,za každou přihlášenou osobu
45 až 30 dní před odjezdem 20% z ceny zájezdu
29 až 20 dní před odjezdem 30% z ceny zájezdu
19 až 11 dní před odjezdem 50% z ceny zájezdu
10 až 5 dní před odjezdem 80% z ceny zájezdu
méně než 5 dní před odjezdem 100% z ceny zájezdu
Storno zájezdu je třeba oznámit osobně či písemně v místě zakoupení zájezdu. V případě nenastoupení k zájezdu bez předchozího zrušení účasti je výše 
stornopoplatku 100%. Stornovací poplatek musí být uhrazen i v případě, kdy k účasti nedojde v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů na cestovní  
smlouvě, popřípadě je-li účastník ze zájezdu vyloučen pro nedodržení pasových, celních, devizových a jiných předpisů.

6) Reklamační řízení
V případě, že CK nezajistí  všechny garantované služby uvedené v pokynech k zájezdu, má účastník zájezdu právo na reklamaci těchto služeb. Eventuální  
reklamacena na poskytované služby je klient povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u průvodce zájezdu resp. delegáta CK v daném pobytovém místě,  
případně u zahraničního partnera. V případě, že reklamace účastníka nebyla uspokojivě vyřešena v průběhu trvání zájezdu resp. pobytu, může tuto  
reklamaci nárokovat nejpozději do 90 dnů po skončení zájezdu písemnou formou či osobně v CK nebo v místě zakoupení zájezdu. Nezbytnou součástí  
takovéto reklamace je písemné potvrzení  s vyjádřením průvodce či delegáta CK, případně zahraničního partnera. CK je povina rozhodnout o oprávněnosti  
reklamace do 30 dnů po jejím obdržení.

7) Ubytovací a přepravní služby
Kategorizace ubytovacích zařízení je provedena podle místních zvyklostí. Rozdělení pokojů provádí sám hotel a CK ne něj nemá vliv. Dle mezinárodních  
zvyklostí opuštějí klienti hotel v den odjezdu do 10,00 hodin a ubytování v den příjezdu je možné nejdříve ve 14,00 hodin. První a poslední den zájezdu je  
určen k přepravě, nikoli k rekreaci. Vzhledem k rychle se rozvíjejícímu cestovnímu ruchu dochází také ke stavební činnosti, na kterou nemá CK žádný vliv. 
Hlik je častým jevem ve všech turistických letoviscích (diskotéky, bary apod.) CK nenese odpovědnost za zpoždění autokarových zájezdů, způsobených vyšší 
mocí a za další nepředvídané události, jako např. prostoje na hranicích.

8) Pojištění účastníků a zájezdů je řešeno samostatně v závislosti na konkrétním typu zájezdu. V případě požadavku klienta na pojištění, resp.  
rozšíření  pojištění,  je  třeba  toto  pojištění  objednat  při  podání  přihlášky  k  zájezdu  (např.  pojištění  nákladů  nákladů  vzniklých  v  případě  
odstoupení od smlouvy). Pojištění u CK nikterak neomezuje práva účastníka zájezdu sjednat si pro vlastní osobu libovolné jiné individuální 
pojištění u tuzemské či zahraniční pojišťovny.

9) Závěrečná ustanovení
Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v souladu s e zákonem č. 101/2000 Sb., uvedených v této smlouvě, pro potřeby CK, a to výhradně za  
účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č.  
101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na této cestovní smlouvě.
Termín „ katalog “ zahrnuje veškerý písemný nabídkový materiál cestovní kanceláře, který byl klientovi prokazatelně předán. Odlišuje-li se vymezení zájezdu  
uvedené v katalogu od této smlouvy, má vždy přednost cestovní smlouva.


