Cestovné podmienky
automatický preklad z nemeckého jazyka
Právne vzťahy medzi vami a Fit Reisenom upravujú cestovné podmienky Fit. Dopĺňajú
ustanovenia §§ 651a - y BGB a články 250 a 252 EGBGB a odôvodňujú ich. Aj keď si
rezervujete iba jednotlivé cestovné služby (napr. Ubytovanie v hoteli, prenájom auta)
a tieto nie sú súčasťou zájazdu, Fit Reisen vám dobrovoľne poskytne ochranu podľa
zákona o balíku cestovných služieb - s výnimkou osvedčenia o poistení ceny
cestovného. Upozorňujeme tiež na stránku „Zaujímavé fakty“.

1. Uzatvorenie cestovnej zmluvy
1.1 Registráciou (telefonicky, e-mailom, domovskou stránkou) nám ponúkate
uzatvorenie záväznej cestovnej zmluvy. Fit Reisen okamžite potvrdí prijatie
rezervácie elektronicky. Toto potvrdenie prijatia ešte nie je potvrdením prijatia
rezervačnej objednávky. Zmluva je uzavretá, keď dostanete písomné potvrdenie
rezervácie.
1.2 Tiež sa registrujete pre všetkých účastníkov uvedených v registrácii. Ak sa obsah
nášho potvrdenia odchyľuje od obsahu registrácie, existuje nová ponuka, na ktorú
sme viazaní po dobu 7 dní. Zmluva sa uzatvára na základe tejto novej ponuky, ak svoj
súhlas deklarujete prijatím, zálohovou platbou alebo konečnou platbou v rámci
záväznej lehoty.

2. Platba
2.1 Pri rezervácii zájazdu obdržíte doklad o poistení insolventnosti (bezpečnostný
certifikát) o všetkých platbách, ktoré máte vykonať na zájazde rezervovanom s
potvrdením rezervácie / faktúrou. Bezpečnostný certifikát vám bude poskytnutý iba
vtedy, ak si rezervujete individuálnu službu.
2.2 Po obdržaní písomného cestovného potvrdenia je splatná záloha vo výške 20% z
ceny zájazdu. Zostávajúcu platbu je potrebné uhradiť najneskôr 30 dní pred
odletom. Náklady na cestovné poistenie sú splatné v plnej výške spolu s
depozitom. Cestovné doklady vám budú zaslané po obdržaní celej platby. V prípade
krátkodobých rezervácií si vyhradzujeme právo ponúknuť iba platbu kreditnou kartou
alebo inkasom.
2.3 Ak ste poskytli svoj písomný súhlas s platbou inkasom, budú inkasá z vášho účtu
v čase uvedenom vyššie. Ak inkaso z vami zadaného inkasa alebo účtu kreditnej
karty nie je možné, spoločnosť Fit Reisen je oprávnená účtovať dodatočné náklady
(poplatky za spätné zúčtovanie) vo výške 10 EUR, ktoré z toho vyplývajú.
2.4 Fit Reisen si neúčtuje žiadne poplatky za bežné spôsoby platby (bankový prevod,
SEPA inkaso, Mastercard, Visa atď.). Pri platbe v iných menách ako v eurách alebo pri
použití neštandardných spôsobov platby, ako je American Express a podobne, môžu
byť účtované transakčné poplatky, o výške ktorých vás samozrejme budeme

informovať pred platbou.
2.5 Ak nie sú dodržané termíny platieb, hoci je spoločnosť Fit Reisen pripravená a
schopná riadne poskytovať zmluvné služby, splnila svoje zákonné informačné
povinnosti a zákazník nemá zákonné ani zmluvné právo na zadržanie, spoločnosť Fit
Reisen je oprávnená odstúpiť od cesty. zmluvu po upomienke s termínom Vy so
storno poplatkami podľa bodu 5.1. nabiť.

3. Zmluvné služby a ceny
3.1 Rozsah zmluvných služieb vyplýva z popisu cesty a služby od spoločnosti Fit
Reisen a z informácií, ktoré sú uvedené v potvrdení cesty. Pokiaľ nie je výslovne
uvedené inak, ceny sú v eurách za osobu. Dodatkové dohody, ktoré menia rozsah
zmluvných služieb, si vyžadujú výslovné potvrdenie spoločnosťou Fit
Reisen. Cestovné kancelárie (napr. Cestovné kancelárie) a poskytovatelia služieb
(napr. Hotely) nie sú oprávnení prijímať záväzky ani iné záväzky.
3.2 Miestne a hotelové brožúry, ktoré nie sú publikované spoločnosťou Fit Reisen, nie
sú pre spoločnosť Fit Reisen a našu povinnosť plniť záväzné, pokiaľ nie sú
predmetom cestovného inzerátu alebo obsahu povinnosti spoločnosti Fit Reisen
vykonávať tieto služby výslovnou dohodou s vami.
3.3 Prosím, zistite si pred odletom, koľko bezplatnej batožiny a akú hmotnosť
batožiny umožňuje cestovné, ktoré ste si rezervovali. Ak limit batožiny, ktorý ste si
rezervovali, nepostačuje, môžete si ho za poplatok zaevidovať vo Fit Reisen do 1 dňa
pred odletom.

4. Zmeny v službách po uzatvorení zmluvy
4.1 Zmeny v dohodnutom obsahu cestovnej zmluvy pred cestou, napr. Zmeny
letových časov, zmeny programu, ktoré sa stanú potrebnými po uzatvorení zmluvy a
ktoré neboli v dobrej viere vyvolané spoločnosťou Fit Reisen, sú povolené, za
predpokladu, že zmeny alebo odchýlky nie sú významné a neovplyvnia celkové
usporiadanie rezervovaného výletu. Fit Reisen vás upozorní na zmeny alebo odchýlky
v prevádzke ihneď potom, čo sa na trvalom dátovom nosiči (napr. E-maile) dozvie o
dôvode zmeny, a to jasným, zrozumiteľným a zvýrazneným spôsobom.
4.2 V prípade výraznej zmeny podstatných vlastností cestovnej služby alebo odchýlky
od osobitných požiadaviek zákazníka, ktoré sa stali súčasťou cestovnej zmluvy, máte
právo buď bezplatne prijať zmenu v primeranej lehote stanovenej Fit Reisen súčasne
s oznámením zmeny odstúpenia od zmluvy o zájazde alebo s požiadavkou na účasť
na náhradnom zájazde, pokiaľ vám ho Fit Reisen ponúkol. Ak na toto upozornenie
nereagujete alebo nereagujete v stanovenom termíne, oznámená zmena sa považuje
za prijatú.
4.3 V prípade skupinových výletov je Fit Reisen oprávnený použiť náhradu, ak sa
učiteľ jogy / vedúci seminára uvedený v potvrdení cesty nemôže zúčastniť. To platí
najmä pre práceneschopnosť.

5. Storno zo strany zákazníka
5.1 Z výletu môžete odstúpiť kedykoľvek pred začatím výletu. Prijatie vyhlásenia o
odstúpení od nás alebo rezervačnej cestovnej kancelárie je rozhodujúce. Deklarovaný
výber musí byť vykonaný písomne. Neuskutočnenie cesty sa vo všeobecnosti
považuje za výber. Ak odstúpite od cestovnej zmluvy / zmluvy o hoteli alebo
nezačneš na cestu, Fit Reisen stráca nárok na cenu cestovného. Namiesto toho
môže spoločnosť Fit Reisen požadovať primeranú kompenzáciu za uskutočnené
cestovné opatrenia a za svoje výdavky, pokiaľ spoločnosť Fit Reisen nezodpovedá za
odstúpenie od zmluvy alebo ak v destinácii alebo v jej bezprostrednom okolí nastanú
výnimočné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu výletu alebo preprava osôb vážne
ovplyvňuje destináciu. Také okolnosti sú nevyhnutné a mimoriadne, ak nie sú pod
kontrolou Fit Reisena a ich následkom sa nedalo zabrániť, aj keď boli prijaté všetky
primerané opatrenia. Ak zákazník odstúpi pred začiatkom cesty (zrušenie), Fit Reisen
má právo vybrať si medzi konkrétne stanovenou, primeranou kompenzáciou (§ 651h
ods. 2 BGB) a paušálnou náhradou uvedenou nižšie. Ak spoločnosť Fit Reisen vyberie
paušálnu náhradu, na fakturáciu sa použije nasledujúca stupnica zrušenia v
závislosti od času prijatia vyhlásenia o zrušení: Ak zákazník odstúpi pred začiatkom
cesty (zrušenie), Fit Reisen má právo vybrať si medzi konkrétne stanovenou,
primeranou kompenzáciou (§ 651h ods. 2 BGB) a paušálnou náhradou uvedenou
nižšie. Ak Fit Reisen zvolí paušálnu kompenzáciu, pre fakturáciu sa použije
nasledujúca stupnica storna v závislosti od času, kedy bolo doručené vyhlásenie o
zrušení: Ak zákazník odstúpi pred začiatkom cesty (zrušenie), Fit Reisen má právo
vybrať si medzi konkrétne stanovenou, primeranou kompenzáciou (§ 651h ods. 2
BGB) a paušálnou náhradou uvedenou nižšie. Ak Fit Reisen zvolí paušálnu
kompenzáciu, pre fakturáciu sa použije nasledujúca stupnica storna v závislosti od
času, kedy bolo doručené vyhlásenie o zrušení:
Balíček zájazdov s vlastným príchodom
• Do 30. dňa pred odletom 25%
• do 22. dňa pred odletom 30%
• do 15. dňa pred odletom 45%
• do 8. dňa pred odletom 60%
• do 4. dňa pred odletom 70%
• do 2. dňa pred odletom 85%
• zo dňa pred odletom a v prípade, že nedorazíte: 90%
paušálne lety / rezervácie iba na lety
• do 50. dňa pred odletom 30%
• do 22. dňa pred odletom 40%
• do 15. deň pred odchodom 55%
• do 8. dňa pred odchodom 70%
• do 4. dňa pred odletom 80%
• do 2. dňa pred odletom 90%
• zo dňa pred odchodom a v prípade -odchod: 95%
Individuálne turistické služby
• do 30. dňa pred odchodom 25%

• do 22. dňa pred odchodom 30%
• do 15. dňa pred odchodom 45%
• do 8. dňa pred odchodom 60%
• do 4. dňa pred odchodom 70%
• hore do 2 Dňa pred odletom 85%
• zo dňa pred odletom a v prípade neodletu: 90%
Odporúčame uzavrieť poistenie storna zájazdu, ktoré kryje tieto náklady na zrušenie v
rámci vašich poistných podmienok.

5.2 Vaše zákonné právo poskytnúť náhradného účastníka zájazdov, ktoré na vašom
mieste uzatvorí zmluvu o balíku cestovných služieb, zostáva vyššie uvedenými
podmienkami nedotknuté. Takéto vyhlásenie je v každom prípade včasné, ak ho
dostaneme sedem dní pred začiatkom cesty pomocou trvalého dátového nosiča
(napr. E-mailu). Fit Reisen môže namietať proti vstupu tretej strany, ak tretia strana
nespĺňa zmluvné požiadavky na cestu. Pri menovaní náhradnej osoby vám musíme
účtovať dodatočné náklady. Okrem toho si za dodatočnú prácu účtujeme poplatok za
spracovanie vo výške 30 EUR na cestujúceho.
5.3 Ak sú pre ponuky a špeciálne služby stanovené odlišné podmienky zrušenia a
rezervácie, majú prednosť tieto podmienky.
5.4 V každom prípade môžete dokázať, že primeraná náhrada, na ktorú má Fit Reisen
nárok, je výrazne nižšia ako požadovaná paušálna náhrada.
5.5 Ak je spoločnosť Fit Reisen povinná nahradiť cestovné v dôsledku odstúpenia od
zmluvy, zaplatíme ihneď, ale v každom prípade do 14 dní od doručenia vyhlásenia o
odstúpení.

6. Rezervácia / dodatočné náklady
6.1 Po uzatvorení zmluvy nie je zákazník oprávnený meniť dátum cesty, cieľ cesty,
miesto odletu, ubytovanie ani dopravu. Ak chcete zmeniť svoju rezerváciu, Fit Reisen
vám za zrušenie rezervácie v súlade s oddielom 6 zaúčtuje rovnakú sumu, akú by ste
vynaložili v čase zmeny rezervácie. V prípade menších zmien, ktoré spôsobujú iba
nízke náklady, ako je zmena stravovania alebo rozšírenie rozsahu služieb, môže
spoločnosť Fit Reisen v jednotlivých prípadoch odpustiť storno poplatok a účtovať iba
poplatok za spracovanie vo výške 30 EUR.
6.2 Ak v dôsledku okolností, za ktoré je zákazník zodpovedný, bez aktívneho
správania sa Fit Reisen vzniknú pri príprave alebo realizácii zájazdu dodatočné
náklady na zmluvné služby (napr. Za získanie víz), môže spoločnosť Fit Reisen
požiadať zákazníka o preplatenie výdavky. Patria sem napríklad dodatočné náklady v
dôsledku zmeny lístka, ak meno zákazníka chýba alebo je nesprávne.

7. Služby sa nevyužívajú

Ak nevyužijete jednotlivé cestovné služby, ktoré bola spoločnosť Fit Reisen ochotná a
schopná poskytnúť v súlade so zmluvou z dôvodov, ktoré sú vám pripisovateľné,
nemáte nárok na pomernú náhradu cestovnej ceny, pokiaľ nemáte také dôvody podľa
zákonných ustanovení by oprávňovali bezplatne odstúpiť od zmluvy alebo vypovedať
cestovnú zmluvu. Fit Reisen sa v takom prípade pokúsi nahradiť ušetrené náklady
poskytovateľa služieb.

8. Odstúpenie a ukončenie zo strany Fit Reisen
8.1 Fit Reisen môže vypovedať cestovnú zmluvu bez dodržania výpovednej lehoty, ak
cestujúci vytrvalo narúša realizáciu cesty bez ohľadu na naše varovanie alebo sa
správa v rozpore so zmluvou do takej miery, že je okamžité zrušenie zmluvy
odôvodnený. To neplatí, ak je správanie v rozpore so zmluvou spôsobené porušením
informačných povinností spoločnosťou Fit Reisen.
8.2 Ak stornujeme, Fit Reisen si ponecháva právo na cestovné; Fit Reisen však musí
kompenzovať hodnotu ušetrených nákladov a tiež výhody, ktoré Fit Reisen získava z
používania nepoužívaných služieb na iné účely, vrátane súm, ktoré poskytovatelia
služieb pripísali spoločnosti Fit Reisen.
8.3 Fit Reisen môže odstúpiť od cestovnej zmluvy z dôvodu nedosiahnutia
minimálneho počtu účastníkov najneskôr do 21. dňa pred začatím cesty, ak Fit
Reisen uviedol minimálny počet účastníkov pred uzavretím zmluvy a čas, do ktorého
musíte obdržať vyhlásenie najneskôr pred zmluvne dohodnutým začiatkom cesty a v
potvrdení cesty
uvádza minimálny počet účastníkov a poslednú lehotu na odstúpenie. Odstúpenie
vám bude oznámené najneskôr v deň, ktorý vám bol poskytnutý v predzmluvných
informáciách a potvrdení cesty. Ak sa cesta z tohto dôvodu neuskutoční, spoločnosť
Fit Reisen vám preplatí cestovnú cenu ihneď, v každom prípade však do 14 dní od
doručenia vyhlásenia o zrušení.

9. Povinnosť zákazníka spolupracovať
9.1 Pokiaľ zájazd nie je vykonaný v súlade so zmluvou, môžete v primeranej lehote
požiadať o nápravu. To si vyžaduje - bez ohľadu na náš prevažujúci záväzok plnenia vašu spoluprácu. Ste preto povinní urobiť všetko primerané k tomu, aby ste poruchu
odstránili a udržali škody čo najnižšie alebo sa im úplne vyhli. Ste povinní nás
okamžite informovať o vašom upozornení na chyby: Fit Reisen môžete kontaktovať
na adrese:
Tel.: +49 (0) 69 405885-0, fax: +49 (0) 69 405885-903, e-mailom na
info@Fitreisen.de. O našej dostupnosti vás budeme informovať aj v cestovných
dokladoch. Ak by sme neboli schopní situáciu napraviť v dôsledku zavineného
neohlásenia chýb, nemôžete uplatňovať nároky na zníženie ceny podľa § 651 m ani
nároky na náhradu škody podľa § 651n BGB.
9.2 Spoločnosť Fit Reisen môže odmietnuť nápravu, ak si to vyžaduje neprimerané
úsilie alebo je to nemožné. Pokiaľ by bola náprava možná s vynaložením
primeraného úsilia a pokiaľ to spoločnosť Fit Reisen v tejto lehote neposkytne,

môžete situáciu napraviť sami a požiadať o náhradu nevyhnutných výdavkov.
9.3 Ak chcete vypovedať cestovnú zmluvu z dôvodu nedostatku cesty, ktorý výrazne
ovplyvňuje cestu, musíte Fit Reisen vopred nastaviť primeranú výpovednú lehotu. To
neplatí iba vtedy, ak je náprava nemožná alebo ju odmietne spoločnosť Fit Reisen
alebo ak je okamžité ukončenie zmluvy odôvodnené zvláštnym, rozpoznateľným
záujmom z vašej strany.
9.4 Sprievodca zájazdu, ďalší zástupcovia na mieste alebo poskytovatelia služieb nie
sú oprávnení alebo oprávnení uznať nároky na zníženie alebo kompenzáciu s
účinnosťou proti spoločnosti Fit Reisen. Spoločnosť Fit Reisen ste oprávnená
vypovedať cestovnú zmluvu.
9.5 V prípade straty batožiny alebo meškania dodávky pri leteckej doprave naliehavo
odporúčame, aby ste to ihneď oznámili zodpovednej leteckej spoločnosti
prostredníctvom správy o škode (PIR). Letecké spoločnosti spravidla odmietnu
preplatenie, ak nebola vyplnená správa o škode. V prípade straty batožiny je potrebné
správu o škode predložiť do 7 dní, v prípade meškania do 21 dní od doručenia. Okrem
toho je potrebné stratu, poškodenie alebo nesprávne smerovanie batožiny nahlásiť
ihneď sprievodcovi, miestnemu zástupcovi alebo Fit Reisen (pozri tiež 10.1.).
9.6 Fyzické obmedzenia (napr. Ťažkosti s chôdzou / potreba invalidného vozíka),
choroby (najmä infekčné choroby), neschopnosť vyliečiť sa alebo iné obmedzenia,
ktoré môžu narušiť dopravu, ubytovanie alebo aplikácie / ošetrenie na mieste, sú
vhodné na cestovanie pred dokončením rezervácie. Pri hodnotení znehodnotenia
sú rozhodujúce kultúrne postoje / okolnosti cieľovej krajiny. Iba vtedy, ak splníte
svoju povinnosť informovať nás, môžeme zaručiť, že v priebehu cesty nebudú žiadne
komplikácie alebo poškodenia.
9.7 Ak ste v lehote určenej Fit Reisen nedostali potrebné cestovné doklady, musíte o
tom informovať spoločnosť Fit Reisen.

10. Obmedzenie zodpovednosti
10.1 Naša zmluvná zodpovednosť za škody, ktoré nie sú telesnými zraneniami a
neboli zavinené zavinením, je obmedzená na trojnásobok cestovnej ceny. Prípadné
nároky podľa medzinárodných zmlúv zostávajú nedotknuté.
10.2 Fit Reisen nezodpovedá za prerušenie služby, zranenie osôb alebo škodu na
majetku v súvislosti so službami, ktoré sú sprostredkované iba ako služby tretích
strán (napr. Výlety), ak sú tieto služby výslovne uvedené ako služby tretích strán v
cestovnej reklame a potvrdenie rezervácie s uvedením zmluvného partnera, ktorý
označil, že nie sú pre cestovateľa rozpoznateľné ako súčasť cesty touroperátora a že
boli vybraní oddelene. Oddiely 651b, 651c, 651w a 651y BGB zostávajú
nedotknuté. Spoločnosť Fit Reisen zodpovedá za to, ak a v rozsahu, v akom bola
škoda cestujúcemu spôsobená porušením povinnosti informovať, informovať alebo
organizovať.

11. Premlčacia lehota pri rezervácii jednotlivých cestovných služieb
Nároky na náhradu škody voči spoločnosti Fit Reisen sa premlčujú v prípade
rezervácie individuálnych cestovných služieb podľa zákonnej premlčacej doby podľa
§§ 195, 199 BGB. Akékoľvek nároky na náhradu škody voči zákazníkovi v dôsledku
zmien alebo zhoršenia stavu prenajatých vecí (napr. Prenájom automobilov,
prázdninové byty) sa premlčujú po šiestich mesiacoch, ak sú rezervované jednotlivé
cestovné služby. Táto lehota začína plynúť dňom, v ktorom by sa mal výlet podľa
zmluvy skončiť.

12. Pasové, vízové a zdravotné predpisy
12.1 Fit Reisen bude informovať cestovateľov, ktorí si rezervovali zájazd, o
všeobecných požiadavkách na cestovný pas a víza, ako aj o zdravotných formalitách
v krajine určenia, vrátane približných termínov na získanie potrebných víz pred
uzavretím zmluvy a o ich akýchkoľvek zmenách pred začiatok cesty. Pokiaľ nie je
uvedené inak, budeme predpokladať, že máte občianstvo krajiny bydliska; ak máte
iné občianstvo alebo iné špeciálne vlastnosti (napr. Dvojité občianstvo), dajte nám
prosím vedieť.
12.2 Zodpovedáte za získanie a prenos potrebných cestovných dokladov, všetky
potrebné očkovania a dodržiavanie colných a devízových predpisov. Nevýhody
vyplývajúce z nedodržania týchto predpisov, napríklad platba nákladov za zrušenie,
sú na vaše náklady. To neplatí, ak spoločnosť Fit Reisen poskytla zavinené,
neadekvátne alebo nesprávne informácie. Fit Reisen nezodpovedá za včasné vydanie
a prístup k potrebným vízam príslušnou diplomatickou misiou, ak ste vy / cestujúci
poverili Fit Reisen obstaraním, pokiaľ Fit Reisen neporušil svoje vlastné povinnosti.

13. Operujúci dopravca
Vzhľadom na nariadenie EÚ o informovaní cestujúcich o identite prevádzkujúcej
leteckej spoločnosti je Fit Reisen povinná pri rezervácii cesty zistiť totožnosť
prevádzkujúcej leteckej spoločnosti a všetky služby letovej dopravy, ktoré majú byť
poskytnuté v rámci rezervovanej cesty. Ak prevádzková letecká spoločnosť ešte
nebola stanovená pri rezervácii, Fit Reisen je povinná vás informovať o leteckej
spoločnosti alebo leteckých spoločnostiach, ktoré pravdepodobne zabezpečia
let. Hneď ako Fit Reisen vie, ktorá letecká spoločnosť bude let prevádzkovať, Fit
Reisen vás o tom bude informovať. Ak sa zmení prvá menovaná prevádzkujúca
letecká spoločnosť, Fit Reisen vás bude o zmene
informovať.https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en

14. Ochrana údajov
Všetky osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Fit Reisen na účely spracovania
vašej cesty, sú chránené pred nevhodným použitím v súlade s federálnym zákonom o
ochrane údajov. Platia oznámenia o ochrane údajov, ktoré nájdete na
www.fitreisen.de/datenschutz.

15. Rôzne
15.1 Nemecké právo sa vzťahuje výlučne na celý právny a zmluvný vzťah medzi
zákazníkom a Fit Reisen GmbH. Pokiaľ sa nemecké právo v zásade neuplatňuje na
zodpovednosť spoločnosti Fit Reisen v prípade právnych žalôb zákazníka voči
spoločnosti Fit Reisen v zahraničí, uplatňuje sa nemecké právo, pokiaľ ide o právne
dôsledky, najmä pokiaľ ide o druh, rozsah a výšku nároky zákazníka.
15.2 Miestom jurisdikcie pre všetky právne spory medzi zákazníkom a
touroperátorom je Frankfurt. To platí aj pre uplatňovanie nárokov prostredníctvom
upúšťacieho konania. To nemá vplyv na schopnosť zákazníka podniknúť právne kroky
proti spoločnosti Fit Reisen na akomkoľvek inom stanovenom mieste jurisdikcie.
15.3 Vyššie uvedené ustanovenia neplatia, a) ak a v rozsahu, v akom zmluvne
nevyhnutné ustanovenia medzinárodných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na cestovnú
zmluvu medzi zákazníkom a Fit Reisen, majú za následok niečo iné v prospech
zákazníka alebo ak a v takom rozsahu že sa nevzťahujú na cestovnú zmluvu Povinné
ustanovenia v členskom štáte EÚ, do ktorého zákazník patrí, sú pre zákazníka
výhodnejšie ako nasledujúce ustanovenia alebo zodpovedajúce nemecké predpisy.
15.4 Fit Reisen v súvislosti so zákonom o riešení spotrebiteľských sporov poukazuje
na to, že sa nezúčastňuje na dobrovoľnom riešení spotrebiteľských sporov. Ak by sa
pre Fit Reisen stalo povinné vytlačenie týchto spotrebiteľských sporov po vytlačení
týchto cestovných podmienok, cestovná kancelária o tom zákazníka informuje
vhodným spôsobom. Fit Reisen odkazuje na európsku platformu pre riešenie sporov
online ec.europa.eu/consumers/odr pre všetky cestovné zmluvy uzatvorené v
elektronických právnych transakciách .
15.5 Okrem toho platia zákonné ustanovenia pre cesty organizované spoločnosťou
Fit Reisen, najmä § 651a a nasl. Nemeckého občianskeho zákonníka (BGB), pokiaľ sa
na zmluvu vzťahuje nemecké právo. Podrobnosti o cestovnej brožúre sú v čase
tlačenia správne; s najväčšou opatrnosťou sa môžu tiež vyskytnúť
chyby. Jednostranné zmeny zo strany Fit Reisen sú preto možné, pokiaľ medzi Fit
Reisen a zákazníkom ešte nebola uzatvorená žiadna zmluva. Úryvky alebo úplná tlač
alebo prenos obsahu, najmä fotografií alebo obrázkov, vyžadujú výslovný písomný
súhlas spoločnosti Fit Reisen. Mohlo by to tiež znamenať porušenie práv tretích
strán.
15.6 Neúčinnosť jednotlivých ustanovení nemá za následok neúčinnosť celej
cestovnej zmluvy.
15.7 Zjavné chyby pri tlači a výpočte oprávňujú cestovnú kanceláriu k napadnutiu
cestovnej zmluvy. Všetky informácie sú správne od júna 2021.
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