MIENKY
Text je automaticky preložený z nemeckého jazyka.
Vážený hosť, vezmite prosím na vedomie
nasledujúce podmienky a oznámenia, že
zmluva
upravuje vzťah medzi vami a Attikou Reisen.
1. Uzatvorenie cestovnej zmluvy
S vašou cestovnou registráciou (rezerváciou)
ponúkate
nám uzavretie zmluvy o balíku cestovných
služieb
viazanie. Základom ponuky sú
cestovná reklama a náš doplnkový
informácie o príslušnej ceste, ak
Toto máte po ruke. Cestovná registrácia môže
písomne, ústne, telefonicky, faxom alebo dňa
elektronicky (e-mail alebo internet)
byť zadaný. Registrácia prebieha
prostredníctvom
Uchádzači tiež za všetkých uvedených v
registrácii
viedol účastníkov k ich zmluvným záväzkom
žiadateľa, pokiaľ ide o jeho vlastné povinnosti
je zodpovedný za predpokladu, že dostane
zodpovedajúci
oddelená povinnosť expresnými a
prijala samostatné vyhlásenie. Pauzmluva o zájazde prichádza s prijatím nášho
Vyhlásenie o prijatí. Toto nepotrebuje žiadne
určitý tvar.
Po alebo bezprostredne po uzavretí zmluvy
dostanete zákonnú požiadavku
hovoriace potvrdenie cesty, všetko na cestu
obsahuje dôležité informácie trvale
Dátový nosič alebo v prípade čl.
250 oddiel 6 ods. 1 EGBGB v papierovej
podobe.
Líši sa obsah potvrdenia o ceste od obsahu?
po registrácii je tu nová ponuka,
spoločnosti Attika Reisen po dobu 10 dní
je zviazaný. Cestovná zmluva je založená na
pozíciu novej ponuky, ak ste
polovica tohto obdobia ponuka expresne
Prijmite prijatie alebo zálohu / konečnú
platbu.
Znižujú ceny na základe veku
viazané, napríklad detské zľavy, zadarmo
pre malé deti do 2 rokov je vek
dieťaťa na spiatočnej ceste. Ak sa mýli
Attika Reisen je oprávnená uvádzať vek
zodpovedajúci rozdiel k správnemu
Na inkasovanie cestovného.
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2. Platba
Pri uzavretí zmluvy sa vyžaduje zloženie zálohy
20% z ceny cesty plus príplatok
splatné za akékoľvek cestovné poistenie, ktoré
mohlo byť rezervované.
Na výlety, ktorých cena je vzhľadom na denný
príchod
boli vygenerované ponuky letov alebo
ubytovania
(napr. dynamické balenie - cestovný typ PACK)
záloha 35% z ceny zájazdu (pozri ods.
5.3.2. c).
Platby v cestovnej cene pred cestou sú
povolené
iba proti doručeniu bezpečnostného
certifikátu
v zmysle § 651 r BGB. Zabezpečenie
poukaz sa zvyčajne zasiela s cestovným
potvrdením
dodanie / faktúra odovzdaná.
Uplatnia sa aj ďalšie platby za cestovné
dohodnuté termíny, zvyšná platba neskôr
test pri odovzdávaní alebo preberaní cesty
dokumenty sú splatné, zvyčajne však 21 dní
vopred
Začnite na ceste, keď je isté, že cesta bude
taká
zaúčtované sa vykoná alebo už nie
Oddiel 7.2. je možné zrušiť a cestovať
dokumenty sú k dispozícii vo vašej rezervačnej
kancelárii alebo
Bude vám zaslané podľa dohody.
Ak cena za cestu nebude zaplatená včas
Suma, oprávňuje nás to urobiť
Pripomenutie a konečný termín na
odmietnutie
Plnenie a pre výpočet škody
vo výške zodpovedajúcich storno poplatkov
podľa bodu 5.3.
S ohľadom na percento
ze a ceny naznačujú, že vždy máte
Je možné dokázať, že Attika
Žiadne škody alebo len malé škody alebo
cestovanie
Ako už bolo uvedené, vyvstalo
úsilie. Krátkodobý
Rezervácie uskutočnené menej ako 21 dní
pred odletom,
musí byť písomná, s celým
Cena zájazdu je splatná ihneď.

Platby je možné vykonať bankovým prevodom
na váš účet
platobná kancelária alebo kreditnou kartou
(MasterCard a
Vízum). Vyžaduje sa pri platbe kreditnou
kartou
Attika Reisen (v prípade potreby
prostredníctvom rezervačnej kancelárie, ktorá
poskytla
Je potrebné predložiť kreditnú kartu)
Údaje potrebné na odpísanie z účtu.
Aby sa zaistili finančné prostriedky zákazníkov,
Attika Travel
podali návrh na konkurz na nasledujúcu
spoločnosť
poistenie uzatvorené:
Zurich Insurance plc., Nemecká pobočka
pozemok, zmluva č.704,005,722,729, miesto
vstupu
volal 2, 60327 Frankfurt.
3. Služby a ceny
Rozsah výsledkov zmluvných služieb
z popisu služby (napr. katalóg,
Flyer, Internet), s odkazom na
uvedené v cestovnom potvrdení a v
predzmluvnej zmluve
poskytnuté informácie.
Attika Reisen si vyhradzuje právo na zmeny
pred uzavretím zmluvy.
špecifikácia služieb, ktoré vám
samozrejme byť informovaný pred
rezerváciou.
Na spracovanie individuálnych, z príslušných
podľa popisu služieb pre rôzne výlety
bude účtovaný poplatok 25 EUR.
4. Zmeny v službách a cenách
4.1. Zmeny alebo odchýlky sú významné
cestovné služby dohodnutého obsahu
cestovnej zmluvy, ktoré po uzavretí zmluvy
nevyhnutné a osoby Attiky Reisen nie
sú spôsobené v rozpore s dobrou vierou
povolené iba v prípade zmien alebo odchýlok
sú nevýznamné a celkový grant
rez rezervovaného výletu.
Akékoľvek nároky zo záruky zostávajú
nedotknuté, pokiaľ zmenené služby s
Sú chybné
4.2. Attika Reisen sa zaviazala k zákazníkovi
o zmenách alebo odchýlkach vo výkone
ihneď na trvalý dátový nosič
informovať.
4.3. V prípade následnej, výraznej zmeny

Zmena v základnej cestovnej službe je
Zákazník má právo cestovať v rámci jednej z
krajín Attika
nastaviť súčasne s oznámením zmeny
primeraný čas na zmenu
súhlasiť s odstúpením od cestovnej zmluvy
alebo účasť na ekvivalentnom výlete /
Požiadať o náhradný výlet, ak je Attika Reisen
a
taký zájazd bez ďalších nákladov z jeho ponuky
môže ponúknuť. V prípade potreby zákazník
urobí
ponúka sa bezplatná zmena
rezervácie. Zákazník
de má na výber, či bude reagovať na
komunikáciu z Attiky
Cestovanie reaguje alebo nie. Ak zákazník
reaguje prostredníctvom Attiky Reisen, môže
to urobiť buď
Dohodnite sa na zmene zmluvy z cestovnej
zmluvy
odstúpiť alebo sa zúčastniť vhodného
požiadať o ponúknutý náhradný výlet. Keď
zákazník
v porovnaní s Attikou Reisen nie alebo nie vo
vnútri
reaguje na stanovený termín, platí oznámená
zmena
zmena, ako sa predpokladalo. Potom je
zákazník in
vyhlásenie podľa bodu 4.2. jasne,
zrozumiteľne
byť poukázané ľahším a nápadnejším
spôsobom.
4.4. Akékoľvek nároky zo záruky vedú
nedotknuté, pokiaľ ide o zmenené služby
sú chybné. Zákazník je
podľa § 651 m BGB sumu rozdielu
preplatiť, ak bude Attica Travel implementácia
zmenený ekvivalentný výlet / náhradný výlet
mal nižšie náklady.
4.5. Attika Reisen si vyhradzuje právo zmeniť
inzerované
a ceny potvrdené pri rezervácii v
Prípad zvýšenia dopravných nákladov resp
poplatky za určité služby, ako napríklad prístav
letiskové poplatky alebo zmena v
výmenné kurzy platné pre príslušnú cestu
zmeniť nasledovne.
4.6. Ak dôjde k zvýšeniu cestovného
najmä existujúce náklady na dopravu
ktorých palivo stojí, tak môže aj Attika Reisen

cestovnú cenu v súlade s nasledujúcim
Zvýšiť účet:
a) V prípade zvýšenia vo vzťahu k miestu na
sedenie
Môže Attika Reisen pomôcť cestujúcim zvýšiť
sa
požadovať sumu.
b) V ostatných prípadoch sa
spoločnosti požadované pre každý dopravný
prostriedok
dodatočné náklady na dopravu podľa čísla
sedadlá dohodnutého dopravného
prostriedku
zdieľané. Výsledný nárast
sumu za jedno miesto môže získať Attika
Reisen
Cestovatelia žiadajú.
4.7. Bude to po uzavretí cestovnej zmluvy
existujúce dane, ako napríklad prístav alebo
letisko
v porovnaní s cestovaním v Attike sa poplatky
zvýšili, takže môže
cestovná cena zodpovedajúcim pomerným
dielom
Suma, ktorá sa má zvýšiť.
Ak dôjde k zmene výmenných kurzov po
uzatvorení cestovnej zmluvy môže byť cena
zájazdu v
do akej miery sa cesta zvýši
zdokonalila cestovanie pre spoločnosť Attika.
Tieto zvýšenia sú povolené iba vtedy, ak
okolností vedúcich k zvýšeniu
Neprišiel som ani pre Attiku Reisen
boli predvídateľné.
4.8. V prípade následnej zmeny v cestovaní
sepreis, Attika Reisen okamžite
okamžite, najneskôr však 21 dní pred
odchodom,
informovať o tom. Cena sa zvyšuje po
tento čas nie je povolený. V prípade zvýšenia
ceny
sa zvyšuje o viac ako 8% alebo v prípade
významných
zmena základnej cestovnej služby
zákazník je oprávnený odstúpiť od zájazdu
odstúpiť od zmluvy alebo sa zúčastniť a
požiadať o cestu v najmenej rovnakej
hodnote,
ak je spoločnosť Attica Travel schopná urobiť
taký výlet
bez príplatku zákazníkovi z jeho ponuky
ponúknuť. Tieto práva má zákazník okamžite

lich po vyhlásení Attiky cestovanie cez
Zvýšenie alebo zmena ceny v cestovnej službe
Uplatniť nárok voči Attike Reisen.
4.9. Zákazník môže znížiť cestovné
opýtajte sa na ceny, ak položky uvedené v
bodoch 4.5.-4.7.
spomínané ceny, clá alebo výmenné kurzy
po uzavretí zmluvy a pred začiatkom cesty
nižšie náklady na cestovanie v podkroví.
Prebytočná čiastka zaplatená zákazníkom je
od spoločnosti Attika
Cestujte po odpočítaní skutočne vzniknutých
Administratívne náklady, ktoré vzniknú
zákazníkovi na jeho
Musí sa preukázať, že žiadosti sú uhradené.
4.10. Attika Reisen si vyhradzuje právo úpravy
cien
riešenie, ak si to zákazník želá a
Prehliadka balíka inzerovaná Attikou Reisen
iba nákupom ďalších kontingentov
je k dispozícii po zverejnení cesty.
4.11. Žiadame vás, aby ste zohľadnili túto
zvláštnosť
želania, ktoré idú nad rámec obsahu
ísť von písať, z cestovnej kancelárie až potom
Konzultáciu s Attikou Reisen je potrebné
potvrdiť
byť schopný.
5. Vyberanie zákazníkom, zmena rezervácie,
Náhradníci
5.1. Môžete opustiť
Výber cesty. Relevantné pre výber
okamihom je prijatie vyhlásenia o odstúpení
v Attike Reisen. Ak plánujete cestu cez a
Ak ste si objednali cestovnú kanceláriu,
môžete od zmluvy odstúpiť
to sa dá tiež vysvetliť. Vo vlastnom
záujmu a aby sa zabránilo nedorozumeniam
Odporúčame rezignovať na jedno z prijímačiek
deklarovať trvalý disk.
5.2. Ak odstúpite od cestovnej zmluvy resp
Ak cestu nezačnete, Attika Reisen prehrá
nárok na cestovnú cenu. Namiesto tohto
vie Attika Reisen poskytnúť primeranú
náhradu
požiadať, ak výber nie je podporovaný
spoločnosťou Attika travel je zodpovedná za
miesto určenia alebo v ňom
alebo v bezprostrednej blízkosti mimoriadnych
nastanú akékoľvek okolnosti, ktoré môžu mať
vplyv na implementáciu
Balík služieb alebo preprava osôb

výrazne ovplyvniť destináciu;
Okolnosti sú nevyhnutné a mimoriadne, ak
neovládajú cestovanie po atike
podliehajú a ich následky nie sú ani potom
dalo sa tomu vyhnúť, ak bolo všetko rozumné
Boli by prijaté predbežné opatrenia.
Attika Reisen má toto právo na náhradu škody
časovo rozložené, tj
Blízkosť času odstúpenia od zmluvy
dohodnutý začiatok cesty v percentách
Paušálny pomer k cene zájazdu a na
výpočet náhrady je spravidla
ušetrené výdavky a zvyčajne inak
využívanie cestovných služieb
robí. Sú k dispozícii u spoločnosti Attika na
žiadosť zákazníka
Dôvod cestovania.
Storno poplatky sú tiež splatné
ak sa tam účastník cesty nedostane včas
uvedené v cestovných dokladoch
Časy na príslušnom letisku odletu alebo
mieste odletu
príde alebo ak cesta nie je kvôli
Attika Reisen je zodpovedná za nedostatok
cestovania
doklady, ako sú pasy alebo požadované víza
alebo nedodržanie predzmluvných informácií
sa nezačne.
5.3. Attika Reisen si vyhradzuje právo na
konkrétne alebo podľa nasledujúceho
zovšeobecnenia
kalkulovať. Úroveň percent je založená
podľa cestovnej ceny a času vstupu
vyhlásenie o odstúpení. Ako pravidlo,
percentá, ktoré platíme za každého účastníka
cesty
ako je uvedené nižšie. my
poukázať na použité percentá
a ceny naznačujú, že vždy máte
Je možné dokázať, že Attika
Žiadne škody alebo len malé škody alebo
cestovanie
Ako už bolo uvedené, vyvstalo úsilie.
5.3.1. Štandardné poplatky
až 30 dní pred začiatkom cesty
20%
od 29. dňa do 22. dňa pred začiatkom cesty
30%
od 21. dňa do 15. dňa pred začiatkom cesty
35%
od 14. dňa do 7. dňa pred začiatkom cesty
45%

od 6. dňa pred začiatkom cesty
55%
od 3. dňa pred začiatkom cesty, v prípade
nedostavenia sa
alebo storno po začiatku cesty
75%
5.3.2. Výnimky zo štandardného pravidla
a) Rovnaké stupnice platia aj pre cestovanie
iba vzduchom
ako je uvedené v bode 5.3.1
od 6. dňa pred začiatkom cesty
75%
odo dňa odchodu, v prípade nedostavenia sa
alebo zrušenie po začatí cesty
100%
b) Pre leteckú dopravu s pravidelnými
leteckými spoločnosťami (napr.
A3, LH, OA, LX, OS) samostatné oznámenie o
zrušení
podmienky.
c) Pre cesty, ktorých cena je spôsobená
denným príchodom
boli vygenerované ponuky letov alebo
ubytovania
(napr. dynamické balenie - cestovný typ PACK)
nasledujúce odchylné podmienky zrušenia:
až 30 dní pred začiatkom cesty
35%
od 29. dňa do 22. dňa pred začiatkom cesty
45%
od 21. dňa do 15. dňa pred začiatkom cesty
65%
od 14. do 7. dňa pred začiatkom cesty 75%
od 6. dňa pred začiatkom cesty
80%
v deň odchodu, v prípade nedostavenia sa
alebo zrušenie po začatí cesty
90%
d) Plavebný program, špeciálne programy,
úlne cestovanie
● Program plavby s Variety Cruises a
Celestyal Cruises: S prihliadnutím na
zvyčajne ušetrené náklady a priechodnosť
iné využitie cestovnej služby
obvykle možná akvizícia, paušálna
oneskorená kompenzácia na osobu:
Storno / výber z Variety Cruises:
do 120 dní pred odletom:
120 eur
119 dní až 90 dní pred odletom: 15% z ceny
cesty

89 dní až 60 dní pred odletom: 25% z ceny
cesty
59 dní až 30 dní pred odletom: 50% z ceny
cesty
od 29 dní pred odletom: 100% z ceny zájazdu
Storno / výber na Celestyal Cruises:
do 90 dní pred odletom: 20% z ceny zájazdu
89 dní až 60 dní pred odletom: 30% z ceny
cesty
59 dní až 30 dní pred odletom: 50% z ceny
cesty
od 29 dní pred odletom: 100% z ceny zájazdu
Rezervácie plavieb sa uskutočnia po
skutočne vynaložené náklady,
najmenej však 35 EUR na osobu.
Samozrejme máte možnosť a
právo dokázať, že Attica cestuje a
došlo k menšiemu poškodeniu.
● Aplikujte na špeciálne programy a aktívne
výlety
zvyčajne štandardné poplatky, kvôli
Tieto výlety sa môžu tiež stať individualitou
konkrétne vypočítané. Samozrejme, že máš
Možnosť a právo dokázať, že pri
Attika travel, vznikla menšia škoda.
5.3.3. Ak pricestujete sami, platia rovnaké
podmienky
podmienky týkajúce sa štandardných
poplatkov (pozri
5.3.1.), Minimálne však 50 EUR na osobu
5.3.4. V prípade prázdninových apartmánov a
víl to sú
Storno stupnice jednotlivých domov jednotlivo
a
možno vyžiadať od spoločnosti Attika Reisen
na požiadanie.
byť zmenený.
5.4. V prípade zrušenia sú už vydané
Spiatočné cestovné doklady (cestovný kupón
atď.)
priznať, v opačnom prípade bude účtovaná
plná cena cestovného
sa musí stať. Náhrada je k dispozícii iba na
Možné výlety na Attiku.
5.5. Attika Reisen si vyhradzuje právo nahradiť
vyššie uvedené paušály vyššie, individuálne
požadovať vypočítanú náhradu, pokiaľ ide o
atica
Cestovanie dokazuje, že on
žiadosti ako príslušná paušálna sadzba
vznikli. V tomto prípade je Attica cestovanie
povinný prijať požadovanú náhradu škody

Zohľadnenie ušetrených výdavkov a
akékoľvek iné využitie cesty
kvantifikovať a dokumentovať úspechy v
konkrétnych podmienkach.
5.6. Aj st Attika Reisen v dôsledku odstúpenia
do
Je povinný nahradiť cestovné
Attika to vycestujte okamžite, v každom
prípade
ale do 14 dní od prijatia
Urobiť vyhlásenie o rezignácii.
5.7. Právne právo zákazníka v rámci
primeranú dobu pred začiatkom cesty
vyhlásením na trvalom nosiči údajov
poskytnúť náhradného účastníka (pozri bod.
5.9.), Zostáva za vyššie uvedených podmienok
nedotknutý. Také tvrdenie určite je
včas, ak cestujú najneskôr do Attiky
7 dní pred začiatkom cesty.
5.8. Právo zákazníka na opätovnú rezerváciu
napríklad s ohľadom na dátum cesty, cestu
cieľ, ubytovanie, spôsob dopravy,
Neexistujú žiadne odletové letiská. Ak o to
požiada
Zákazník aj tak zmenil rezerváciu,
Attika Reisen môže vydať až 30 dní pred
odchodom
Požiadajte o poplatok 30 EUR za osobu Krátkovčasné reštartovanie na žiadosť zákazníka
29. deň pred začiatkom cesty za predpokladu,
že ich
Implementácia je možná vôbec, až po
Odstúpenie zákazníka od cestovnej zmluvy v
súlade s
Časť 5.1. a 5.2. cestovné podmienky a
je možné vykonať novú registráciu
. V tomto prípade platia storno podmienky
ako v časti 5.3. uvedené.
S denne aktualizovanými ponukami (napr.
Dynamic Packaging - cestovný typ PACK) sú
zmeny letov
nemožné.
S ohľadom na percento
ze a ceny naznačujú, že vždy máte
Je možné dokázať, že Attika
Žiadne škody alebo len malé škody alebo
cestovanie
Ako už bolo uvedené, vyvstalo úsilie.
Cestujte, ak je rezervácia kratšia ako 30 dní
sa uskutočnili pred začiatkom cesty a cestovali
so zníženými
desať cien (špeciálne ponuky) môže tiež

až po odstúpení zákazníka a zároveň
Je možné rezervovať nové registrácie. Aj v
tomtoV takom prípade platia storno podmienky ako
je uvedené nižšie
Časť 5.3. uvedené.
5.9. Zmena názvu alebo zmienka o ňom
osobám sa účtuje poplatok až 30 dní pred
začiatkom cesty.
bezúdržbový. Účtujeme poplatok od 29. dňa
vo výške 30 pb za zmenu názvu.
S denne aktualizovanými ponukami (napr.
Dynamic Packaging - typ cesty PACK) sú zmeny názvu
alebo pomenovanie náhradníkov nie je
možné.
lišajník. Pri pravidelných letoch je potrebné
vykonať zmenu mena
vyžiadané od leteckej spoločnosti a podľa
Podmienky vypočítané pravidelnou leteckou
spoločnosťou
stať sa. Účastníci a náhradníci zodpovedajú za
Spoloční a viacerí dlžníci. Môžeme zmeniť
Namietajte proti osobe hosťa, ak
špeciálne potreby vo vzťahu k
Nedostatočné cestovanie alebo právne
predpisy
alebo oficiálne nariadenia sú proti tomu.
Keď dvaja alebo viacerí ľudia zdieľajú a
Rezervovali ste si dvojlôžkovú alebo zdieľanú
izbu a
žiadny náhradník, ktorý nahradí vráteného
Ak dôjde k účastníkovi, máme nárok na
požiadať o plnú cenu izby alebo, ak je to
možné,
zvyšní účastníci inak
priniesť k. Dôkaz so zápisom a
Náhradná osoba nevznikla ani nebola
podstatná
Môžete slobodne znížiť náklady.
5.10. Pri rezervácii letov v cieľovej oblasti
(u sprievodcu Attikou) - pokiaľ ide o letový
plán sú k dispozícii - poplatok za spracovanie vo
výške
Účtuje sa 30 eur. V závislosti od dostupnosti
cena cesty kvôli zmene rezervácie
zdvihnúť. Na zmenu nevzniká nárok
rezervácia na mieste. S dennými ponukami
Cestovné podmienky a všeobecné zmluvné
podmienky (platí pre rezervácie od 15.
decembra 2020)

šeobecné obchodné podmienky a cestovné
podmienCESTOVNÉ PODMIENKY
CESTOVNÉ PODMIENKY
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(napr. dynamické balenie - cestovný typ PACK)
Letové zmeny nie sú možné.
5.11. Účastníci cestovania, ktorí si rezervovali
iba let
alebo v cieľovej oblasti sprievodca alebo over
Attika Reisen rezervované ubytovanie nie
chen, sú povinní zaregistrovať sa dva dni
predtým
Spiatočný let od miestneho sprievodcu alebo
Letecká spoločnosť potvrdzuje čas
spiatočného letu
povoliť.
5.12. Na skupiny sa vzťahujú špeciálne
podmienky
Tieto sú zasielané spolu s cestovným
potvrdením
odovzdané.
6. Nevyužité služby
Vezmite si jednotlivé cestovné služby za sebou
predčasný návrat alebo z iných dôvodov
ten, za ktorý Attika Reisen nezodpovedá
, takže Attika Reisen bude s
Poskytovateľom služieb náhrada ušetrených
nákladov
usilovať. Táto povinnosť sa neuplatňuje
ak sú služby úplne bezvýznamné
koná alebo ak nie je možné vrátenie peňazí
Môže byť vykonané alebo v prípade vrátenia
peňazí
zákonné alebo úradné ustanovenia
oponovať.
7. Odstúpenie a vypovedanie zo strany Attika
Reisen
Attika Reisen sa môže uskutočniť v
nasledujúcich prípadoch pred odletom
odstúpiť od cestovnej zmluvy príp
zrušiť cestovnú zmluvu po začiatku cesty:
7.1. R ücktritt z behaviorálnych dôvodov
Attika Reisen môže zrušiť cestovnú zmluvu bez
ukončiť termín, ak cestujúci má
Realizácia cesty napriek zodpovedajúcemu
varovanie od spoločnosti Attika Reisen je
udržateľné
ruší alebo ak je zmluvne
sa chová nepriaznivo pri okamžitom zdvihnutí
Zmluva je oprávnená. Attica Travel si
zachováva
napriek tomu nárok na cestovnú cenu, musí

hodnota ušetrených výdavkov
ako aj tie výhody, ktoré
on z akéhokoľvek iného použitia not
získané použité služby,
vrátane prípadných náhrad prostredníctvom
výkonu
dopravca. Možné ďalšie náklady na spiatočnú
prepravu
znečisťovateľ sa nesie sám.
7.2. Attika Reisen môže, ak sa vám nepodarí
dosiahnuť jeden
uvedené v opise príslušnej služby
minimálny počet účastníkov do troch týždňov
odstúpiť pred začiatkom cesty. Attica
cestovanie
Samozrejme, budete informovaní, ak o
jednom
skôr sa ukazuje, že min.
nie je možné dosiahnuť minimálny počet
účastníkov,
najneskôr však tri týždne pred začiatkom
cesty.
Za to potom dostanete zaplatenú cestovnú
cenu
ísť späť.
7.3. Attika Reisen môže pred začiatkom cesty
odstúpiť, keď cestujete kvôli Attike
nevyhnutné alebo nepredvídateľné
Výnimočné okolnosti pri plnení
Zmluva je znemožnená; v tomto prípade má
podkrovie
Cestujte po rezignácii ihneď po znalosti
vysvetliť dôvod stiahnutia.
8. Zodpovednosť a obmedzenie
zodpovednosti
Touroperátor
8.1. Zmluvná zodpovednosť spoločnosti Attika
Reisen
za škodu, ktorá nie je ublížením na zdraví
obmedzená na trojnásobok doterajšej ceny za
cestu
ktoré nezavinili poškodenie zákazníka
byť vedený.
8.2. Trestná zodpovednosť Attiky Reisen za
Škoda na majetku, ktorá nie je úmyselná ani
hrubá
Nedbalosť je založená na trojitej ceste
obmedzená cena. Táto maximálna
zodpovednosť
platí pre každého zákazníka a zájazd. Mozno
ďalšie nároky podľa internárodných dohôd alebo na ich základe

existujúce právne predpisy zostávajú z
Obmedzenie nie je dotknuté.
8.3. Attika Reisen nezodpovedá za prerušenie
služby
škody, zranenia osôb a škody na majetku v
spojenie so službami, ktoré sa považujú za
služby tretích strán
sú iba sprostredkované (napr. exkurzie,
športové prof
programy, športové akcie, prenájom
automobilov, doprava
výkon z a do inzerovaného
Pôvod a cieľ), ak sú tieto služby k dispozícii
cestovná reklama výslovne a pod
prevod sprostredkovaného zmluvného
partnera ako tretej strany
služby sú jasne označené
že nie sú pre zákazníka rozpoznateľné
zájazdy od spoločnosti Attika Reisen sú.
Attika Reisen je však zodpovedná za služby, ak
a pokiaľ ide o škodu pre zákazníka
Porušenie informácií, vzdelávania alebo
regulácie
Na vine sú organizačné povinnosti Attiky
Reisen
sa stal.
8.4. Nárok na náhradu škody proti spoločnosti
Attika
Cestovanie je v tomto rozsahu obmedzené
alebo vylúčené.
než na základe medzinárodných dohovorov
alebo právne požiadavky založené na takýchto
písomnosti odkazujúce na spisy poskytovateľa
služieb
služby, ktoré sa majú poskytovať, sa majú
uplatňovať,
žaloba o náhradu škody proti
sponzorov len za určitých podmienok
sa uplatňujú podmienky alebo obmedzenia
môže alebo za určitých podmienok
je vylúčené.
8.5. Účasť na športoch a iných prázdninách
za činnosti sú zodpovední cestujúci.
Športové zariadenia, vybavenie a vozidlá by
mali byť
Pred využitím skontrolujte cestovateľov. pre
Nehody, ku ktorým dochádza pri športových
udalostiach a iných
Vyskytujú sa prázdninové aktivity,
zodpovednosť nesie Attika Reisen
iba ak je na vine Attika Reisen. Attika Reisen
odporúča uzavrieť nehodu

poistenie.
9. Záruka
9.1. náprava
Ak sa cestovná služba neposkytuje v súlade so
zmluvou
prináša, môže cestujúci požiadať o nápravné
opatrenie.
Attika Reisen môže odmietnuť nápravu, ak
vyžaduje si to neprimerané úsilie
zmeny. Cestou môže pomôcť aj cestovanie v
Attike
vytvoriť ekvivalentnú náhradu
je k dispozícii.
9.2. zníženie
Cestujúci môže požiadať o zníženie
cestovného
opýtajte sa na ceny, ak cestovné služby nie sú
boli poskytnuté v súlade so zmluvou a on to
sa nepodarilo, že sa nepodarilo
promptne (bez zbytočného váhania)
gen. V tomto prípade by sme chceli upozorniť,
že
Cestujúci je povinný nahlásiť svoje sťažnosti
ihneď miestnemu sprievodcovi po povale
Dať vedomosti. Tento je najatý na nápravu
zabezpečiť, aby to bolo možné. Ak neuspeje
Povinne upozornite cestovateľov na závadu,
nevzniká nárok na zníženie ceny. oni
by mal byť od sprievodcu, aby dostal váš
Nechajte si potvrdiť tvrdenie o
chybách. Miestny
Sprievodcovia však nie sú zodpovední za
uznanie
Právne a vecné nároky
pohľad oprávnený. Nie je to sprievodca z
Attiky
Cesta na dovolenkové miesto, ktorá je k
dispozícii a je zmluvná
Nedlhujeme, akékoľvek cestovné nedostatky
sú Attika
Informovať o ceste na svojom sedadle. vyššie
dostupnosť zástupcu Attiky Reisen
alebo je kontaktné miesto v cestovných
dokladoch
informovaný.
9.3. ukončenie
Ak je jazda v dôsledku poruchy výrazne
narušená
škodí a poskytuje Attika Reisen v jednom
žiadny primeraný prostriedok nápravy v
primeranej lehote
účastník cesty v rámci štatutára

Ustanovenia cestovnej zmluvy - vo svojom
záujmu a z dôvodu uchovania dôkazov
Odporúča sa písomná forma - zrušiť. To isté
platí, ak je cesta cestujúceho v dôsledku a
Pri absencii dôležitých je Attika Reisen
rozpoznateľná
ďalší dôvod nemožno očakávať. Odhodlanosti
lehota na nápravu sa nevyžaduje,
ak je náprava nemožná alebo z Attiky travel
je zamietnutá alebo ak dôjde k okamžitému
ukončeniu
zmluvy prostredníctvom osobitného záujmu
Cestovateľ je oprávnený.
Ak bude zmluva následne zrušená,
Cestujúci, ak zmluva obsahuje prepravu
zahŕňa právo na repatriáciu.
Attika Reisen vďačí cestujúcim iba za pobyt v
K dispozícii alebo na ukončenie
Služby cestovných balíkov musia byť ešte
poskytnuté
vynechaná časť ceny cestovného.
9.4. škody
Ak dôjde k závade, cestujúci môže
bez toho, aby bolo dotknuté zníženie
cestovnej ceny
(Redukcia) alebo ukončenie pre náhradu
škody
žiadosť, pokiaľ to neovplyvní nedostatok cesty
spočíva na okolnostiach, ktoré Attika Reisen
nemá
musí reprezentovať.
9.5. Každý účastník cesty je povinný použiť
svoje
zaregistrovať svoje vlastné nároky, pokiaľ
vzhľadom na rovnaké meno účastníkov cesty
Attika cestovanie musí byť založené na rodinnom
výlete.
10. Povinnosť spolupracovať
10.1. Každý cestujúci je povinný
narušenia výkonu v rámci
podieľať sa na zákonných ustanoveniach, príp
Zabráňte alebo minimalizujte poškodenie.
10.2. Cestovateľ musí informovať Attiku
Reisen
ak má potrebné cestovné doklady na
jeho zájazd nebol v rámci Attiky
Spoločnosť Travel dostane oznámený termín.
10.3. Najmä je cestujúci povinný
jeho sťažnosti okamžite miestnemu
Informovať sprievodcu CK. Toto je

poučený na nápravu situácie, pokiaľ je to
možné
je. Miestny sprievodca však nie je k dispozícii
Uznávanie pohľadávok v právnych a
vecne opodstatnené. Miestny chýba
Sprievodca, sú oznámenia o chybách a
náprave
dlho do ústredia Attiky Reisen v
Súdiť Mníchov. Ak cestovateľ zlyhá
je možné oznámiť vadu, ak k tomu dôjde
Právo na zníženie ceny alebo náhradu škody
nie a.
10.4. Poškodenie alebo oneskorenie dodávky
Batožina pri leteckej doprave odporúča Attika
Travel
naliehavo ihneď na mieste pomocou
Oznámenie škody (PIR) zodpovednej leteckej
spoločnosti
zobraziť spoločnosť. Letecké spoločnosti
odmietajú
zvyčajne vráti peniaze, ak dôjde k poškodeniu
displej nebol vykonaný.
V prípade poškodenia batožiny je potrebné
oznámenie vykonať do 7
Dní a v prípade meškania batožiny do
21 dní po doručení písomne príslušným
príslušná letecká spoločnosť.
Mimochodom, strata, poškodenie resp
nesprávne smerovanie batožiny sprievodcu CK
alebo miestny zástupca spoločnosti Attika
Reisen
zobraziť.
11. Uplatnenie nárokov
11.1. Nároky podľa § 651i Abs. 3 č. 1-7 BGB
cestovateľ tvrdil proti Attike Reisen
Zavrieť.
11.2. Odchyľujúce sa od toho sú pre leteckú
dopravu do
Poškodenie batožiny podľa Montrealského
dohovoru
do 7 dní a meškanie batožiny
do 21 dní od doručenia písomne
oznámiť leteckej spoločnosti.
11.3. V prípade odmietnutia nástupu, zrušenia
resp
oneskorenia sú nároky v súlade s právami
cestujúcich v EÚ
VO výlučne pre vykonávajúce letectvo
spoločnosť.
11.4. Postúpenie pohľadávok voči spoločnosti
Attika
Cestovanie je vylúčené. Toto neplatí pod

cestujúci rodinní príslušníci alebo
spolucestujúci
spoločne registrovaná skupina.
12. Povinnosť informovať o totožnosti
vykonávajúci letecký dopravca
Podľa nariadenia EÚ pre informáciu
Cestujúci o totožnosti vykonávajúcej strany
Letecká spoločnosť Attika Travel
sen zákazníka o identite exekútora
Letecké spoločnosti, všetky v rámci
rezervovaný zájazd má byť zabezpečený
leteckou dopravou
služby pri rezervácii. Stojany
prevádzkujúca letecká spoločnosť pri
rezervácii
ešte nie je opravené, takže Attika Reisen sa
zaväzuje
Zákazník pomenuje letecké spoločnosti, ktoré
pravdepodobne vykoná let.
Akonáhle je identita konečne stanovená,
budete
zodpovedajúcim spôsobom
informovaní. Prepne prvý
pomenovaná prevádzkujúca letecká
spoločnosť
O zmene vás budeme okamžite informovať.
Zoznam leteckých spoločností so zákazom
vykonávania leteckej dopravy v EÚ,
takzvaný „čierny zoznam“ je okrem iného
dostupné na nasledujúcom webe:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safe
ty/air-ban_de
13. Pas, vízum, clo, devízy a zdravie
bezpečnostné predpisy
13.1. Attika Reisen učí svojich zákazníkov
vopred
Uzavretie zmluvy a akékoľvek zmeny k nej
gen pred odletom, o ustanoveniach
aj všeobecné pasové a vízové požiadavky
hygienické formality rozhodnutia
krajina mungo potrebná na cestu a pobyt
sú potrebné a približné trvanie
Získanie akýchkoľvek dokumentov. To bude
predpokladal, že žiadne špecifiká
v osobe zákazníka a prípadne spolucestujúcich
(napr. dvojité občianstvo, bez štátnej
príslušnosti)
sú prítomní.
Attika Reisen nezodpovedá za včasnosť
Vydanie a prístup k potrebným vízam
prostredníctvom
príslušnú diplomatickú misiu.

Cestujúci je zodpovedný za všetky súlad
Implementácia cestovných poriadkov
zodpovedný. Zvlášť všetky nevýhody
platba storno nákladov vyplývajúcich z
Nedodržanie týchto predpisov bude mať za
následok,
sú na jeho náklady, okrem prípadov, keď oni
prostredníctvom zavinených nepravdivých
alebo neinformácií
cestovania v Atike.
13.2. Cestovateľ by si mal byť vedomý
infekčných a
Ochrana proti očkovaniu a ďalšie profylaktické
opatrenia
včas informovať; v prípade potreby lekárske
treba požiadať o radu. Všeobecné informácie
funkcie, najmä na zdravotníckych orgánoch,
Lekári so skúsenosťami v cestovnej medicíne,
tropickej medicíne
zinern, cestovné lekárske informačné služby,
Federálne stredisko pre výchovu k zdraviu
alebo je ministerstvo zahraničných vecí
vylúčené.
13.3. Cestovateľ je za to zodpovedný
Zaobstaranie a nosenie oficiálne
požadovaných
agilné cestovné doklady, prípadne
požadované
Očkovanie a dodržiavanie colných a de
vízové predpisy.
14. Neúčinnosť jednotlivých ustanovení
Neúčinnosť jednotlivých ustanovení
Cestovná zmluva nemá neúčinnosť
celú zmluvu. To platí aj pre
súčasné cestovné podmienky.
15. Ochrana údajov
Osobné údaje, ktoré zadávate
Cestovanie bude k dispozícii elektronicky
spracované a použité, pokiaľ sú použité na
zmluvné účely
implementácia je potrebná. Všetko vaše
osobné
súvisiace údaje sú spracovávané podľa
európskych a
spracované podľa nemeckého zákona o
ochrane údajov. Ďalej
Vyhľadajte informácie o tom, ako nakladáme s
vašimi údajmi
Viac sa dozviete v našom vyhlásení o ochrane
údajov na www.
attika.de/unternehmen/datenschutz/
16. Poistenie / ochrana cestovania

S výnimkou zákonného poistenia
insolventnosti
sú zahrnuté v Attike Reisen
žiadne ďalšie cestovné poistenie
a najmä žiadne poistenie storna cesty
poistenie zahrnuté v cene. Odporúčame vám
vo vlastnom záujme ukončiť kolo
za balíček bezstarostnej ochrany. Pokiaľ toto
nemáte
Odporúčame vám, aby ste nežiadali úplnú
ochranu
uzatvorenie poistenia storna cesty
ako aj poistenie na pokrytie návratnosti
náklady na správu v prípade nehody alebo
choroby. Onauzavrieť toto poistenie s Attika Reisen alebo
vo vašej cestovnej kancelárii. Poistné zmluvy
budú
účinné až po zaplatení poistného.
17. Mimosúdne riešenie sporov
17.1. Informácie o online riešení sporov
platforma (online riešenie sporov v súlade s
článkom 14
Odsek 1 ODR-VO): Komisia EÚ poskytuje a
Platforma pre online riešenie sporov (OS)
pripravená,
ktoré nájdete na
ec.europa.eu/consumers/odr/.
Attika Reisen sa v súčasnosti nezúčastňuje na
tomto vekunatívny proces riešenia sporov a je tiež
nie je povinný zúčastniť sa.
17.2. Procedúra urovnania sporu pred a
Užívateľská arbitrážna komisia: Attika Reisen
GmbH
& Co. KG v súčasnosti nie je účastníkom sporu
postup spotrebiteľskej arbitráže
zúčastniť a nie je povinný tak urobiť.
18. Rozhodné právo a miesto jurisdikcie
O zmluvnom a právnom vzťahu medzi
zákazník a Attika Reisen iba nájdu
Lich Platí nemecké právo. Pokiaľ
zákazník proti Attike Reisen v zahraničí
za zodpovednosť spoločnosti Attika Reisen
dôvod
sa podľa nemeckého práva neuplatňuje,
prebieha predovšetkým s ohľadom na právne
dôsledky
s ohľadom na druh, rozsah a výšku nárokov
zákazníka výlučne nemecké právo
otočiť. Zákazník sa môže obrátiť na cestovnú
kanceláriu

žalovať iba na svojom sídle. Miesto jurisdikcie
von Attika Reisen má sídlo v Mníchove.
Za nároky spoločnosti Attika Reisen voči
zákazníkovi
bydlisko zákazníka je rozhodujúce, to je
pretože žaloba smeruje proti úplným
obchodníkom
alebo osoby, ktoré po uzavretí svojej zmluvy
miesto bydliska alebo obvyklý pobyt
presťahovali do zahraničia alebo miesta
bydliska
alebo obvyklé miesto pobytu v čase
Podanie žaloby nie je známe. V týchto
prípadoch
rozhodujúce je sídlo cestovnej kancelárie.
Vyššie uvedené ustanovenia neplatia
žiadosti, ak a v rozsahu zmluvne
nepovinné ustanovenia medzinárodných
Dohody, ktoré sa vzťahujú na cestovnú zmluvu
medzi
aplikovať na zákazníka a Attiku Reisen
majú vytvoriť niečo iné v prospech zákazníka
tam alebo ak a pokiaľ v cestovnej zmluve
platné, nepovinné ustanovenia v
Členský štát EÚ, do ktorého zákazník patrí
sú pre zákazníkov lacnejšie ako uvedené
nálady alebo zodpovedajúcu nemčinu
Nariadenia.
Rady:
1. Dni príchodu a odchodu nemožno použiť
ako
dni na prezeranie.
2. Všimnite si toho, že trajekty v Grécku
doprava na niektoré ostrovy je veľmi
nepravidelná
a dôjde k krátkodobým zmenám v cestovnom
poriadku
može prísť. V závislosti od času letu lodné
spojenie
podmienky a poveternostné podmienky je pri
príchode a
Odchod s dlhšími čakacími dobami resp
Nocľahy (organizuje Attika Reisen
organizované a zahrnuté v cene zájazdu).
3. K dispozícii sú špecifikované časy prestupu a
letu
predmet zmeny.
4. V prípade priamych letov môže byť
gramatické dôvody medzipristátí
gen poď.
5. V predsezóne a po sezóne to môže byť aj
krátke-

včas v prípade odchýlok od otváracích hodín
hotela
(neskoršie otvorenie / skoršie zatvorenie).
Attika Reisen vás o tom bude okamžite
informovať a
ponúka alternatívu.
6. Vzhľadom na pandémiu koróny buďte svoji
ďalekosiahle opatrenia pre vašu vlastnú
bezpečnosť a
oficiálne nariadené obmedzenia vstupu
zásah pandémie. Podľa regionálnych
Môže sa vyvinúť aj krátkodobo
Zmeny, obmedzenia a / alebo ukončenie
platnosti
rozsah služieb v hoteli.
7. Pýtame si cennosti a lieky
byť držaný v príručnej batožine, ako
zodpovednosť za
Doprava je obmedzená.
8. Zjavné chyby tlače a výpočtu
legálne cestovanie do podkrovia, aby ste mohli
cestovať
oddeľovacie cesty.
9. Všetky informácie sú správne od decembra
2020.
Organizátor:
Attika Reisen GmbH & Co.KG
Sonnenstrasse 3
80331 Mníchov
Obchodný register Mníchov: A 71193
Cestovné podmienky a všeobecné zmluvné
podmienky (platí pre rezervácie od 15.
decembra 2020)
všeobecné obchodné podmienky a cestovné
podmienky

