
Smluvní  podmínky pro prodej a účast na zájezdech CK KOPŘIVA TURIST s.r.o. (dále jen CK KT)
Vzájemný smluvní vztah mezi CK KT a zákazníky (účastníky jednotlivých akcí) se řídí ustanovením zákona č.159/99 Sb. a
Občanského zákoníku platného od 01.01. 2014 (dále OZ)   a je upraven v těchto smluvních podmínkách. S podmínkami
seznamte všechny osoby, které jste na zájezd či pobyt přihlásili.
1.Objednávka zájezdu nebo pobytu a vznik smluvního vztahu
Za závaznou objednávku se považuje odevzdání vyplněné a podepsané smlouvy o zájezdu (dále jen SOZ) potvrzené CK KT.
SOZ obdržíte společně s nabídkou CK. Potvrzením smlouvy o zájezdu CK KT a zaplacením předepsané zálohy či plné ceny
zájezdu či pobytu zákazníkem je uzavřena smlouva mezi CK KT a  zákazníkem.
2. Rezervace míst
Rezervovat místo na určitý zájezd či pobyt lze osobně, mailem nebo telefonicky, popř. faxem. Není-li dohodnuto v určitých
případech jinak, rezervace se ruší, pokud není SOZ uzavřena a zaplacena záloha nebo celá platba do 5 kalendářních dnů ode
dne rezervace.
3. Úhrada ceny objednaných služeb
Služby – zájezd a další služby cestovního ruchu  lze uhradit:  a) jednorázově - v hotovosti při odevzdání závazné přihlášky,
poštovní poukázkou na adresu provozovny CK KT, složením nebo převodem na účet CK KT (platbu je nutno provést pod
variabilním symbolem,který Vám sdělíme při přihlášení, popř.  pod VS na základě vystavené faktury) b) zálohově - při
odevzdání závazné přihlášky uhradit zálohu. Výše zálohy je stanovena cenou objednaných služeb - obvykle 50% z ceny.
Doplatek ceny objednaných služeb  musí být zaplacen před nástupem tak, aby doklad o zaplacení mohl být doručen CK KT
nejpozději 30 dnů před nástupem nebo odjezdem. V případě rezervace 30 dnů a méně před nástupem nebo odjezdem je
celková cena objednaných služeb splatná zároveň s uzavřením smlouvy.
4. Cestovní doklady         
Cestovním dokladem je (doporučujeme) cestovní pas s platností minimálně 3 měsíce po skončení pobytu v zahraničí nebo do
EU občanský průkaz předepsaného typu. Účastníci, kteří potřebují vstupní vízum si tuto povinnost vyřizují a zodpovídají
sami.
5. Výše odstupného při odstoupení od smlouvy  dle § 2536 OZ  (nerozlišuje se důvod odstoupení ze strany zákazníka,
nemůže být brán zřetel na žádná lékařská a jiná potvrzení).
Odstoupení od smlouvy provede zákazník osobně, poštou nebo faxem. Při vrácení přihlášky poštou je rozhodující datum
uvedené na poštovním razítku. CK KT akceptuje  pouze doporučené dopisy (fax).  Odstoupí-li  zákazník od smlouvy,  je
povinen uhradit CK KT toto odstupné:
-10% z ceny objednaných služeb při odstoupení od smlouvy více než 90 dnů před nástupem
-30% z ceny objednaných služeb při odstoupení od smlouvy do 90 dnů před nástupem
-50% ceny objednaných služeb při odstoupení od smlouvy do 30 dnů před nástupem
-70% ceny objednaných služeb při odstoupení od smlouvy do 25 dnů před nástupem
-90% ceny objednaných služeb při odstoupení od smlouvy do 15 dnů před nástupem
-100% ceny objednaných služeb při odstoupení od smlouvy do 10 dnů před nástupem nebo příp. neúčasti na objednaných
službách, ev. porušením celních nebo pasových nebo vízových předpisů
Odstupné v tomto  rozsahu  nebude účtováno v případě,  že  si  přihlášený  najde  za sebe  náhradu  nejpozději  5  dnů  před
odjezdem a vyřídí všechny nutné formality pro změnu a účast na zájezdu. V tomto případě bude účtován pouze manipulační
poplatek ve výši 500,-Kč.
6. Pojištění
CK KOPŘIVA TURIST s.r.o. je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem
159/1999Sb. a pozdějších předpisů u ČPP a.s.
Žádné další pojištění  není  zahrnuto  v  ceně.  Doporučujeme  Vám   připojistit  se   vhodným   druhem pojištění  na   úhradu
výloh   při  ošetření  v  případě  úrazu  či  nemoci s  případným připojištěním odpovědnosti za škody (např. poranění jiných
lyžařů)  a případnými dalšími produkty cestovního pojištění, např. pojištění stornopoplatků při Vámi zrušeném zájezdu. 
7. Podmínky přepravy a pobytu
Cestující je povinen se dostavit na místo odjezdu 15 min. před odjezdem autobusu, na opozdilce se čeká max. 10 min. po
plánované době odjezdu. V případě poruchy autobusu při přepravě je CK KT povinna v nejkratší možné lhůtě a na vlastní
náklady dopravit účastníky na místo určení. Zákazník, který poškodí nebo znečistí autobus a nebo ubytovací zařízení, které
používá během svého pobytu, uhradí způsobenou škodu okamžitě na místě .
Zákazník může s sebou přepravovat jen 1 pár lyží nebo 1 snowboard. a pokud možno skladné zavazadlo. Zákazníkům jsou
zpravidla sedadla v buse přidělena již CK KT a to hlavně s ohledem k pořadí, v jakém se na zájezd přihlásili.
8. Změna smluvních podmínek ze strany CK KT
a) provede-li CK KT dodatečnou změnu v rozsahu, kvalitě nebo termínu  zájezdu či pobytu, je CK KT povinna oznámit tuto
skutečnost zákazníkovi a vyžádat si jeho souhlas s provedenou změnou. Jestliže zákazník s navrženými změnami nesouhlasí,
má právo odstoupit od smlouvy a  CK KT mu vrátí zaplacený obnos.Za změnu, která je důvodem pro odstoupení od smlouvy
se nepovažuje změna místa odjezdu autobusu v rámci území odjezdového města (např. Prahy). Změna odjezdového místa
může být zákazníkovi oznámena nejpozději 7 dní před odjezdem.
b)  dojde-li  ze  strany  CK ke  zrušení  zájezdu  nebo  pobytu,  oznámí  neprodleně  tuto  skutečnost  zákazníkovi  a  vrátí  mu
neprodleně zaplacenou částku nebo nabídne jiný termín zájezdu nebo  pobytu.  CK KT může zrušit zájezd nebo pobyt
z důvodu nedostatečného počtu účastníků do 5-ti dnů před odjezdem (min.počet účastníků zájezdu 30 osob), v době
kratší pak z důvodu nepředvídatelných  změn u dodavatelů služeb, případně špatných sněhových podmínek.
c) vzniknou-li v průběhu platnosti zájezdového a pobytového kalendáře okolnosti nezaviněné CK KT (změna kurzu Kč o
více jak 10%)  a ovlivní výši vyhlášené ceny pobytu nebo dopravy, vyhrazuje si CK KT právo na změnu ceny těchto služeb. 
9. Jak reklamovat služby CK KT
Při pocítění jakékoliv závady při realizaci smlouvy (plnění sjednaných služeb) je zákazník oprávněn a povinen tuto závadu
neprodleně sdělit vhodnou formou při nejbližší příležitosti zástupci CK KT. Není-li závada odstraněna, vyhotoví zákazník
zápis a předá zástupci CK KT k vyřízení.  CK KT je povinna vynaložit veškeré úsilí k odstranění nedostatku. Případnou
reklamaci je zákazník povinen uplatnit písemně nejpozději do 1 měsíce po návratu. Nesplnění programu lze reklamovat
pouze v případě, že program bude naplněn méně než z 80%. Nárok na reklamaci nelze akceptovat , jedná-li se o skutečnost,
na kterou  nemá CK KT vliv (např. zdržení autobusové dopravy z důvodu sněhové kalamity a nesjízdnosti silnic, dále např.
kdy nejezdí lanovky z důvodu špatných povětrnostních podmínek , atd.).


