Všeobecné cestovné podmienky a
informácie
Vážený hosť, nasledujúce všeobecné cestovné podmienky dopĺňajú zákonné ustanovenia a sú
Obsah cestovnej zmluvy medzi vami ako zákazníkom a spoločnosťou Gebeco GmbH & Co. KG („Gebeco“) ako cestovnou kanceláriou.

1. Uzatvorenie zmluvy a
cestovných dokladov
1.1 Prihlásením sa na zájazd
zákazník ponúka Gebeco
Spoločnosť pre medzinárodné
stretnutia a spoluprácu
mbH & Co. KG („Gebeco“)
uzatvorenie cestovnej zmluvy
na základe cestovnej reklamy a
dodatku
Servisné informácie v prospekte,
ako aj na základe týchto všetkých
záväzné všeobecné cestovné
podmienky. Cestovná zmluva
prichádza s prijatím, o ktorom
spoločnosť Gebeco
Gebeco zákazníkovi s cestovným
potvrdením priamo resp
informoval o cestovnej
kancelárii. Potvrdenie o ceste
bude
Zákazníci ako trvalé potvrdenie
zmluvy
Odovzdaný dátový nosič (iba v
papierovej forme v súlade s
článkom 250 § 6 ods.
1 veta 2 EGBGB). Ak sa obsah
cestovného potvrdenia líši od
tuzemského
Ak sa registrácia zastaví, je k
dispozícii nová ponuka
Spoločnosť Gebeco je viazaná na
dobu 10 dní. Zmluva
prichádza s obsahom novej
ponuky, ak
zákazník v tejto lehote výslovne
alebo presvedčivo,
z. B. zaplatením zálohy. Gebeco
bude
uviesť zmeny týkajúce sa novej
ponuky
a plniť si svoje predzmluvné
informačné povinnosti.
1.2 Registráciu vykonáva žiadateľ
za každého
Účastníci uvedení v registrácii pre
svojich
Pokiaľ ide o jeho vlastné záväzky,
má zmluvné záväzky
je zodpovedný za predpokladu, že
si túto povinnosť výslovne splní a
prijala samostatné vyhlásenie.

1.3 Cestovné kancelárie a
poskytovatelia služieb (napr.
Hotely, doprava
spoločnosti) nie sú oprávnené
spoločnosťou Gebeco súhlasiť
robiť vyhlásenia, poskytovať
informácie alebo poskytovať
záruky
ktoré menia dohodnutý obsah
cestovnej zmluvy.
ktoré presahujú zmluvne sľúbené
výhody
alebo odporovať cestovnej
reklame. Poloha a
Hotelové brožúry, ktoré nie sú
publikované spoločnosťou
Gebeco,
nie sú záväzné pre povinnosť
Gebeco plniť.
1.4 Zákazník musí bezodkladne
informovať spoločnosť Gebeco, ak
potrebné cestovné doklady (napr.
letenka, voucher)
nie skôr ako týždeň pred
začiatkom cesty alebo v Gebeco
uvedenú lehotu alebo ak ide o
doklady
gen alebo leteniek nesprávne
informácie, napríklad s ohľadom
na
osobné údaje zákazníka (napr.
meno, adresa,
Dátum narodenia).
2. Platba
2.1 Po obdržaní cestovného
potvrdenia s bezpečnostným
certifikátom
je záloha 20% z ceny cestovného,
ktorá vychádza z
Celková cena zájazdu bude
pripísaná do siedmich
Splatné dni po dátume vystavenia
faktúry. Množstvo
pre výsledky zálohy z potvrdenia
cesty. the
Posledná platba cestovnej ceny je
splatná tri týždne pred odletom
splatné a zaplatené nevyžiadaným
zákazníkom, ak
je isté, že sa cesta uskutoční,
najmä nie
viac je možné zrušiť z dôvodu
uvedeného v článku 8.1
môcť.

2.2 Poistné za sprostredkované
cestovné poistenie sa platí v plnej
výške
Suma splatná so zálohou a bude
uvedená na potvrdení cesty
zobrazené samostatne.
2.3 Sú zákazníkom splatné platby z
cestovnej ceny
Pripomienka a stanovenie
primeranej lehoty na zaplatenie
nie
alebo nebolo vykonané včas, hoci
Gebeco je
vhodné poskytovanie zmluvných
služieb pripravené a v
je v pozícii a spĺňa zákonné
požiadavky na informácie
Spoločnosť Gebeco je oprávnená
odstúpiť od cestovnej zmluvy
a zákazníkom s nákladmi na
zrušenie v súlade s bodom 6.2
bremeno.
2.4 Pri platbách uskutočnených
zákazníkom prostredníctvom
postupu SEPA inkasa
je nevyhnutné, aby mal zákazník
mandát na inkaso SEPA
(Autorizácia inkasa) vydaná po
predložení spoločnosťou Gebeco
a najmä jeho bankové údaje a
adresu
spoločnosti Gebeco alebo
rezervačnej cestovnej kancelárii a
dáva svoj súhlas s inkasom.
Pretože v
Pochybujte o potvrdení cesty ako
o zmluvnom dokumente. Medzi
Spoločnosť Gebeco a zákazník
budú mať obdobie dvoch dní na
vopred dohodnuté
informácie. Zálohy a zvyšné platby
sú potom podľa ich termínov
splatnosti a ak
Bezpečnostný certifikát je
odovzdaný, zostatok na ťarchu,
zostávajúca platba
po dátume splatnosti v súlade s
bodom 2.1 z 18 dní pred odletom,
vždy v súlade s termínom na
poskytnutie predbežných
informácií.
2.5 Ak sa zákazník rozhodne platiť
kreditnou kartou, bude mu to
udelené
autorizuje debet pre

jeho účet kreditnej karty. Má
Gebeco tento spôsob platby v
Ak je cestovné potvrdenie
výslovne prijaté, berie sa do úvahy
jedna platba
zákazníka, pokiaľ je predbežne
zaplatený, pokiaľ nie je stanovené
že Gebeco z účtu kreditnej karty
zákazníka
Suma, ktorá nebola vybratá, úplne
alebo čiastočne odpísaná späť
alebo iným spôsobom uplatnil
svoje splatenie
bude. Ak dôjde k kompenzácii z
dôvodov súvisiacich s
Zákazník je zodpovedný za platbu
a neuskutoční ju včas
vykúpený, zákazník je v
predvolenom nastavení a Gebeco
je
je oprávnená fakturovať akúkoľvek
škodu spôsobenú štandardne
miesto. Zálohy a zostávajúce
platby za cestovné budú
aj pri platbe kreditnou kartou
podľa dátumu splatnosti,
a pokiaľ bol bezpečnostný
certifikát odovzdaný, na ťarchu
účtu.
2.6 Náhrada za výber v prípade
zrušenia (pozri
Doložka 6.2) alebo poplatky za
zrušenie rezervácie sú splatné po
obdržaní a
Faktúra splatná ihneď.
3. Cestovné poistenie
Gebeco sprostredkuje zákazníkovi
jeho cestu na požiadanie
Poistné krytie. Bude to záver
návratu z cesty
poistenie prerušenia nákladov /
cesty a poistenie
na pokrytie nákladov na
repatriáciu v prípade nehody
alebo choroby
odporúčané.
4. Služby Gebeco
Typ a rozsah zmluvne
dohodnutých služieb od
Gebeco vyplýva z aktuálneho
popisu služby
o ceste v brožúre, servisné
informácie
informácie o zájazde a
individuálne potvrdenie cesty.
Ak Gebeco zostaví individuálny
itinerár
za predpokladu, že je Gebeco
povinná vykonávať
z konkrétne pripravenej ponuky v
súvislosti s
Potvrdenie cesty.

5. Cena a zmluva sa po uzatvorení
zmluvy menia
5.1 Gebeco si vyhradzuje právo
zvýšiť cenu zájazdu po uzavretí
zmluvy
jednostranne zvýšiť, ak samotné
zvýšenie ceny
priamo od skutočne až po uzavretí
zmluvy
nastali a neboli predvídateľné pri
uzavretí zmluvy
a) Zvýšenie ceny osobnej dopravy
kvôli vyšším nákladom na palivo
alebo iné zdroje energie
ger, b) zvýšenie daní a iných
poplatkov za
dohodnuté cestovné služby, ako
sú turistické poplatky, prístav resp
Letiskové poplatky, alebo c) zmena
v
de zájazd vedie k platným
výmenným kurzom. Cena
cestovného
budú v uvedených prípadoch
zmenené do tej miery, že
nárast faktorov uvedených v
písmenách a) až c) na osobu
ovplyvňuje cenu zájazdu. Ak je to
tak, Gebeco
zákazník ihneď na trvalý dátový
nosič (napr.
B. e -mailom) jasné a zrozumiteľné
o zvýšení ceny a
informovať ich dôvody a tým aj
výpočet ceny
oznámiť zvýšenie. Zvýšenie ceny je
účinné iba vtedy, ak
spĺňa požiadavky stanovené v
tomto odseku
a upozornenie zákazníka najneskôr
20 dní vopred
Začiatok cesty sa koná. Zvýšenie
ceny od 20. dňa vopred
dohodnutý dátum odchodu je
neúčinný.
5.2 Od bodu 5.1 existuje možnosť
zvýšenia cestovných cien
poskytuje, môže zákazník znížiť
cenu zájazdu
požiadať, ak a v rozsahu, v akom
položky uvedené v bode 5.1 písm.
a)
až c) uvedené ceny, clá alebo
výmenné kurzy
Zmenili ste zmluvu a pred
začiatkom cesty a toto
vedie k nižším nákladom pre
Gebeco.
5.3 Spoločnosť Gebeco si
vyhradzuje právo zmeniť ostatné
zmluvné podmienky
jednostranne zmeniť podmienky
ako cestovná cena, ak

Zmeny sú nepodstatné a
neodporujú dobrej viere
byť dosiahnuté (napr. v prípade
zmeny času letu do 3
Hodiny, zmeny trasy, vrátane
letových trás, v primeranom čase
zmena času a poradia
Položky programu). V tomto má
Gebeco zákazníka
trvalý dátový nosič (napr. emailom, SMS alebo hlasovou
poštou)
Richt) jasné, zrozumiteľné a
zvýraznené o
Upozorniť na zmenu. Zmena je
účinná iba vtedy, ak
spĺňa tieto požiadavky a je
deklarovaný pred začiatkom cesty.
5.4 Významné zmeny ceny a
zmluvy: Ak je v
Doložka 5.1 vyhradené zvýšenie
ceny o 8% z ceny zájazdu,
Gebeco to nemôže urobiť
jednostranne. Gebeco však môže
ponúknuť zákazníkovi
zodpovedajúce zvýšenie ceny a
požiadať, aby bol v medziach
stanovených spoločnosťou Gebeco
Obdobie, ktoré musí byť
primerané, (1) ponuka
akceptuje zvýšenie alebo (2)
deklaruje svoje odstúpenie od
zmluvy.
Ponuka na zvýšenie ceny nemôže
byť neskôr ako 20
Odošlite niekoľko dní pred
začiatkom cesty. Môže Gebeco
zomrieť?
Cestovanie z okolnosti, ktorá
nastala po uzavretí zmluvy
iba s výraznou zmenou jednej z
podstatných vlastností
služby cestovných služieb (čl. 250
§ 3 č. 1 EGBGB) alebo
iba v odchýlke od špeciálnych
špecifikácií zákazníka,
ktoré sa stali obsahom zmluvy,
potom platí
Veta 2 tohto bodu 5.4 podľa toho,
tj. Gebeco môže
Ponúknite zákazníkom
zodpovedajúci ďalší dodatok k
zmluve
a požiadať zákazníka v rámci
spoločnosti Gebeco
určité obdobie, ktoré musí byť
primerané, (1) ponuka
na zmenu zmluvy alebo (2) jeho
odstúpenie
deklarované zmluvou. Ponuka
takýmto iným
Zmeny v zmluve nie je možné
predložiť po začiatku cesty

bude.
5.5 Po uplynutí lehoty určenej
spoločnosťou Gebeco v súlade s
bodom 5.4
Platí ponuka na zvýšenie ceny
alebo iné
Zmena zmluvy, ako ju zákazník
akceptuje.
5.6 Spoločnosť Gebeco môže
zákazníkovi ponúknuť a
Zvýšenie ceny alebo iné zmeny
zmluvy podľa č.
5.4 voliteľne aj účasť na inom
výlete
(Náhradný výlet), prostredníctvom
ktorého môže Gebeco ponúknuť
zákazníkovi v súlade s čl.
250 § 10 EGBGB.
6. Odstúpenie zákazníkom, zmena
rezervácie, náhradná osoba
6.1 Kedykoľvek pred začiatkom
cesty môže zákazník
odstúpiť od cestovnej
zmluvy. Prístup k
Vyhlásenie o zrušení zo strany
zákazníka v spoločnosti Gebeco
alebo na
kancelária, prostredníctvom ktorej
bol výlet rezervovaný. Odporúča
sa
odstúpenie od zmluvy písomne
alebo elektronicky (trvale
Dátový nosič) s uvedením čísla
transakcie.
6.2 Ak zákazník odstúpi od zmluvy,
Gebeco prehráva
Nárok na dohodnutú cenu zájazdu
však môže od
Od zákazníkov požadovať
primeranú kompenzáciu. Gebeco
určil nasledujúce kompenzačné
paušály,
po uplynutí obdobia medzi
vyhlásením o odstúpení
a začiatku cesty, očakávané úspory
vo výške
Výdavky od Gebeco a
predpokladaná akvizícia
prostredníctvom iného využívania
cestovných služieb v percentách
ceny cestovného v závislosti od
času odstúpenia zákazníka, ako
napr
určiť nasledovne:
pre zájazdy (s letom organizátora /
bez letu)
- do 31. dňa pred začiatkom cesty
20%
- od 30. do 22. dňa pred začiatkom
cesty
25%
- od 21. do 15. dňa pred začiatkom
cesty

35%
- od 14. do 8. dňa pred začiatkom
cesty
50%
- od 7. do 1. dňa pred začiatkom
cesty
65%
- od začiatku cesty / ak sa cesta
nezačne
80%
pre zájazdy (s letmi za špeciálne
ceny)
- do 31. dňa pred začiatkom cesty
20%
- od 30. do 22. dňa pred začiatkom
cesty
35%
- od 21. do 15. dňa pred začiatkom
cesty
45%
- od 14. do 8. dňa pred začiatkom
cesty
60%
- od 7. do 1. dňa pred začiatkom
cesty
75%
- od začiatku cesty / ak sa cesta
nezačne
90%
na výlety loďou / plavby /
špeciálne výlety vlakom
- do 60. dňa pred začiatkom cesty
20%
- od 59. do 30. dňa pred začiatkom
cesty
30%
- od 29. do 15. dňa pred začiatkom
cesty
50%
- od 14. do 1. dňa pred začiatkom
cesty
80%
- od začiatku cesty / ak sa cesta
nezačne
90%
Zákazník môže slobodne dokázať,
že Gebeco
žiadne poškodenie alebo len v
oveľa menšej miere
Suma k príslušnému paušálu.
6.3 Ak má zákazník zákonný nárok
na opätovnú rezerváciu (zmena
informácie týkajúce sa dátumu
cesty, cieľa cesty, miesta
začiatok cesty, ubytovanie alebo
spôsob dopravy,
v každom prípade v rámci
rezervovanej sezóny)
neexistuje. Mal by
Na žiadosť zákazníka spoločnosť
Gebeco napriek tomu jednu
milostivo dostala

Vykonajte rezerváciu znova,
Gebeco si vyhradzuje právo
zmeniť rezerváciu
náklady na prestavbu, ktoré
zákazníkovi skutočne vznikli
naúčtovanie alebo paušálny
poplatok za zmenu rezervácie
75,00 EUR na osobu. Zákazník
môže preukázať
sen, že Gebeco nemá žiadne alebo
len menšie škody ako v
Výška uvedených paušálov
vznikla. Prebookovanie
sú po uzavretí zmluvy iba do 60.
dňa pred odletom,
potom len po predchádzajúcom
odstúpení od cestovnej zmluvy
za podmienok uvedených v
bodoch 6.1 až 6.2 a s
Je možná nová registrácia súčasne.
6.4 Ak zákazník nemôže začať
cestu, môže
v primeranej lehote pred
začiatkom cesty na a
trvalé dátové nosiče (napr. e mailom) to prehlasujú
namiesto toho, aby bola treťou
stranou v právach a povinnostiach
vyplývajúcich z
Vstup do cestovnej zmluvy. V
každom prípade je vyhlásenie
včasné,
ak dajú Gebeco najneskôr sedem
dní pred začiatkom cesty
prístupov. Spoločnosť Gebeco
môže namietať proti vstupu tretej
strany,
ak táto tretia strana nespĺňa
zmluvné požiadavky na cestu
Splňuje. Ak tretia strana uzatvorí
zmluvu, nesie zodpovednosť on a
strana
Zákazník Gebeco ako solidárny
dlžník za cestovnú cenu a
dodatočné náklady vyplývajúce zo
vstupu tretej strany.
7
Nepoužitá služba
Ak zákazník využíva individuálne
cestovné služby, Gebeco
riadne ponúkla v dôsledku
predčasného návratu,
z dôvodu choroby alebo z iných
výhradných dôvodov
byť ním zastúpený alebo mu byť
pripisovaný, nie v
Na čiastočné vrátenie peňazí nie je
nárok
cestovná cena.
8. Odstúpenie cestovnej
kancelárie
8.1 Gebeco môže, ak je minimálny
počet účastníkov

číslo odstúpiť od zmluvy a zrušiť
zájazd, ak
v príslušných predzmluvných
informáciách minimum
počet účastníkov a čas, dokedy
pred zmluvne dohodnutým
začiatkom cesty k zákazníkovi
jeho vyhlásenie o odstúpení
muselo byť doručené najneskôr
uvedený a v potvrdení cesty
minimálny počet
uvádza počet účastníkov a
poslednú lehotu na odstúpenie od
zmluvy. Rezignácia je
spoločnosťou Gebeco najneskôr tri
týždne pred dohodnutím
Vysvetlite zákazníkovi začiatok
cesty.
8.2 Gebeco môže odstúpiť od
zmluvy pred začiatkom cesty, ak
Gebeco v dôsledku nevyhnutných,
mimoriadnych okolností
de nemôže plniť zmluvu. V tomto
prípade
Spoločnosť Gebeco odstúpi ihneď
po tom, ako sa o tom dozvedela
Vysvetliť dôvod odstúpenia.
9. Povinnosti zákazníka a záruka
9.1 Hlásenie chýb: Zákazník je
povinný ihneď oznámiť akékoľvek
chyby
a v primeranej lehote na nápravné
opatrenia
žiadať. To sa dá dosiahnuť
kontaktovaním miestneho
sprievodcu,
agentúre Gebeco v krajine cesty
alebo na
nižšie uvedenú adresu / telefónne
číslo,
prípadne aj cez
sprostredkovateľskú cestovnú
kanceláriu. Kontakt a
Tiesňové číslo nájdete v potvrdení
cesty a v
cestovné doklady. Pokiaľ ide o
Gebeco v dôsledku zavinenia
Neoznámenie podľa vety 1 tohto
odseku
Mohlo by to situáciu napraviť,
zákazník nie je oprávnený
vykonávať činnosti popísané v §
651 miliónov BGB na uplatnenie
určitých práv alebo podľa §
651n BGB požadovať náhradu
škody.
9.2 Poškodenie batožiny, zdržanie
pri dodaní batožiny resp
Strata batožiny v súvislosti s letmi
je
národné zjazdy do 7 dní v prípade
straty batožiny

a do 21 dní od oneskorenia
batožiny po odoslaní
povolený objem batožiny, pričom
sa odporúča, aby ste
Oznámenie o strate alebo
poškodení je tiež k dispozícii na
mieste
zodpovednú leteckú spoločnosť a
požadovať náhradu škody
potom to znova písomne
potvrdiť. Navyše
naus je strata, poškodenie alebo
nesprávne smerovanie
Batožina miestnemu sprievodcovi
alebo Gebecu
na uvedenie, či sa na záruku
vzťahuje cestovný zákon
byť vyvolaný.
9.3 Náprava: Ak zákazník požiada
o nápravu, Gebeco cestuje
na odstránenie
nedostatku. Spoločnosť Gebeco
môže nápravu iba odmietnuť
ak je to nemožné alebo s
prihliadnutím na
Rozsah nedostatku cestovania a
hodnota postihnutých
Cestovná služba spojená s
neprimeranými nákladmi
je. Spoločnosť Gebeco to môže
napraviť poskytnutím a
poskytuje službu náhrady
ekvivalentnej alebo vyššej
hodnoty. Môcť
spoločnosť beco odmietne
odstrániť vadu a má vplyv na
Gebeco nemá značnú časť
cestovných služieb
Ponúknuť nápravné opatrenia
prostredníctvom vhodných
náhradných služieb.
9.4 Náhradné služby: Ide o
prepravu zákazníka na miesto
odlet alebo na iné miesto, kde
zmluvné strany sa dohodli
(repatriácia), na ktoré sa vzťahuje
zmluva
a kvôli nevyhnutným,
mimoriadnym okolnostiam
nie je to možné, Gebeco musí
zaplatiť za nevyhnutné
Ubytovanie zákazníka na
maximálne tri noci
komplexné časové obdobie, pokiaľ
možno v jednom
Ubytovanie, ktoré je ekvivalentné
ubytovaniu dohodnutému v
zmluve.
9.5 Stanovenie termínu pred
zrušením: Ak cestu uskutoční a
Ak je vada výrazne ovplyvnená,
môže zákazník zmluvu zrušiť

skončiť. Ukončenie je prípustné
iba vtedy, ak spoločnosť Gebeco
získala a
váš primeraný termín stanovený
zákazníkom uplynul
odísť bez vykonania nápravných
opatrení. Určenie termínu
nie je to nevyhnutné iba vtedy, ak
Gebeco odmietne vykonať
nápravné opatrenia.
alebo ak sú potrebné okamžité
nápravné opatrenia. Will
ak zmluvu vypovie zákazník,
Gebeco si ponecháva
Vykreslite vykreslené a ukončenie
prehliadky balíka
cestovné služby, ktoré sa ešte
majú poskytovať, majú nárok na
dohodnutá cestovná cena.
9.6 Povinnosť zmierniť škody:
Zákazník je povinný
narušenia výkonu v rámci
ustanovení
spolupracovať pri povinnosti
zmierniť škody, vstup
aby sa čo najviac predišlo škodám
a aby k nim mohlo dôjsť
aby poškodenie bolo čo
najmenšie.
9.7 Včasný vzhľad: Každý zákazník
je za svoj včasný vzhľad
Je vašou vlastnou zodpovednosťou
dostaviť sa na miesto
odchodu. Platí to najmä
špeciálne pre lety, ktoré ste si
rezervovali sami alebo pre vlastný
prílet.
Na letiskách je dostatok času na
odbavenie, zabezpečenie
naplánujte zdravotné kontroly a
akékoľvek zdravotné testy. o
Medzinárodné lety musia byť
zákazníkovi k dispozícii v deň
odletu
najmenej tri hodiny pred odletom
na letisku
prísť, aby mal dostatok času na
odbavenie, akékoľvek
má hygienické testy a
bezpečnostnú kontrolu,
a tiež si musí rezervovať vlastné
lety
naplánovať taký čas prenosu. Pri
rezervácii Rail &
Letenky, zákazník má tiež
povinnosť spolupracovať
na všetkých vnútroštátnych a
medzinárodných letoch
požiadajte ho, aby vybral prístup
vlaku, ktorý mu to umožní
najmenej tri hodiny pred odletom
jeho letu

Prísť na letisko, aby mohol byť pri
odbavení
Zobrazia sa počítadlá, kontrolné
body zabezpečenia alebo iné
Vykonávajú sa kontroly, ako
napríklad zdravotné kontroly a
Let môže vzlietnuť pri bráne.
10. Zodpovednosť a obmedzenia
zodpovednosti
10.1 Zmluvná zodpovednosť
spoločnosti Gebeco za škody iné
ako
Fyzické zranenia sú a nie sú
zavinené
je obmedzená na trojnásobok
ceny cestovného.
10.2 Obmedzenie zodpovednosti
uvedené v 11.1 sa nevzťahuje na
Nároky podľa Montrealského
dohovoru alebo podľa
sú zavedené ďalšie medzinárodné
dohovory.
10.3 Medzinárodná námorná
doprava podlieha dňa
Aténsky dohovor (AT) nadobudol
platnosť 23. apríla 2014
a nariadenie (ES) č.
392/2009. Zodpovednosť
Prepravca všetkých nárokov na
náhradu škôd v prípade lode
dopravné nehody v prípade smrti
alebo zranenia osôb
cestujúcich a stratu alebo
poškodenie
Batožina a odpočítateľné položky
(v prípade straty alebo poškodenia
v
Sumy, ktoré sa majú odpočítať), sú
vždy obmedzené na
jazyky AÜ v aktuálne platnej verzii
spolu s dodatočnými
zodpovedajúce protokoly (v
súčasnosti úprava článku 3,
Čl. 5, čl. 7 a čl. 8 AT). Povolené
podľa článku 8 ods. 4 AÜ
Platí odpočet. Príspevková
nedbalosť zo strany cestujúceho
musia byť vždy zohľadnené (čl. 6
AÜ). Dopravca je zodpovedný
nie pre udalosti, ktoré nastanú
predtým, ako cestujúci opustí loď
vstúpil alebo po jeho
opustení. Zodpovedajúce
platí pre príručnú batožinu v
úschove cestujúceho
tes. Dopravca nezodpovedá za živé
zvieratá, ktoré sú
Batožinu je možné
prevážať. Dopravca nezodpovedá
za
Poškodenie, ku ktorému dôjde
počas prepravy na lodiach,

ktoré vykonáva iný
dopravca. Načítavanie
Dopravca nezodpovedá za stratu
alebo poškodenie
Peniaze, obchodovateľné cenné
papiere alebo iné cennosti
ako zlato, striebro, šperky, šperky,
umelecké diela,
Elektronika alebo iné cennosti,
pokiaľ neboli
odovzdané prepravcovi na
bezpečné skladovanie (v
v tomto prípade je zodpovednosť
obmedzená podľa článku 8 ods. 3
AÜ).
Zákazník je zodpovedný za to, že
také vlastní
Veci boli uložené v jeho príručnej
batožine.
10.4 Sprievodcovia alebo cestovné
kancelárie nie sú oprávnené
uplatňovať nároky
bude uznaná s účinnosťou pre
Gebeco.
11. Povinnosť poskytnúť
informácie o totožnosti osoby
vykonávajúcej prácu
Letecká spoločnosť
Nariadenie EÚ č. 2111/2005
ukladá spoločnosti Gebeco
povinnosť
Zákazníci prostredníctvom identity
príslušnej leteckej spoločnosti
všetko, čo je potrebné poskytnúť v
rámci rezervovaného zájazdu
informovať letové prepravné
služby pri rezervácii
Prevádzkujúca letecká spoločnosť
je uvedená pri rezervácii
ešte nie je stanovené, takže
Gebeco si musí vybrať leteckú
spoločnosť
meno, ktoré pravdepodobne budú
vykonávať leteckú dopravu
a zabezpečiť, aby sa o tom
zákazník okamžite dozvedel
ktorý získa identitu, len čo sa to
zistí, podobne ako s jednou
Zmena leteckej
spoločnosti. Zoznam leteckých
spoločností
so zákazom letov v EÚ, je k
dispozícii na https://ec.europa.eu/
doprava / režimy / vzduch /
bezpečnosť / air-ban_de viditeľné.
12. Pasové a vízové povinnosti,
hygienické
Predpisy
12.1 Spoločnosť Gebeco informuje
zákazníka o všeobecných
môj cestovný pas a vízová
povinnosť v krajine určenia,

vrátane približných termínov na
získanie
Vízum a zdravotné formality (napr.
Polícia
požadované očkovania,
osvedčenia alebo zdravotný stav
dôkazy) potrebné na cestu a pobyt
sú.
12.2 Zákazník je zodpovedný za
obstaranie a prenášanie
potrebného
zodpovedá za všetky cestovné
doklady a musí sa o ne postarať
sám
uistite sa, že jeho pas alebo
občiansky preukaz, pokiaľ je to
možné
dostatočné na vstup, dostatočné
na celý výlet
má príslušnú platnosť. Cestovný
pas musí byť najmenej
Platnosť je 6 mesiacov po dátume
vrátenia. Z
Zákazník má tiež potrebné
zdravotné požiadavky v krajine
vstupu
Noste so sebou v príručnej
batožine doklad o vstupe.
12.3 Spoločnosť Gebeco
nezodpovedá za včasné vydanie a
Prístup k potrebným vízam
prostredníctvom príslušného
diplomatického úradu
Zastupovanie, ak vás zákazník
poverí uskutočnením obstarávania
má, ale iba vtedy, ak spoločnosť
Gebeco poruší svoje vlastné
povinnosti
a je zodpovedný za zdržanie.
13. Ochrana údajov, právo na
námietku zákazníka
13.1 O spracúvaní jeho osobných
údajov
Spoločnosť Gebeco informuje
zákazníka vo svojom vyhlásení o
ochrane údajov
na svojich webových stránkach a
vo svojom oznámení o ochrane
údajov. Osobné
Genetické údaje sú všetky údaje,
ktoré sa týkajú osoby osobne
a identifikujte ich, napríklad meno,
adresu, eMailová adresa. Tieto údaje sú
spracúvané, pokiaľ je to
nevyhnutné pre
adekvátne spracovanie dopytov,
katalógových objednávok resp
Žiadosť o rezerváciu zákazníka, na
implementáciu predzmluvných
Opatrenia alebo na plnenie zmluvy
z cestovnej zmluvy

je povinné. Spracovanie údajov je
v súlade s článkom 6 ods. 1 S.
1 písm. B GDPR na uvedené
účely. Dáta
nebudú použité bez výslovného
súhlasu zákazníka
prenesené na neoprávnené tretie
strany. Zákazník má
kedykoľvek možnosť jeho
uloženého u organizátora
získať osobné údaje, informácie o
nich
požiadať o zmenu, opravu alebo
vymazanie svojho
Obmedzte spracovanie vášho
spracovania
namietať proti jeho prenosu alebo
do
sťažovať sa dozornému orgánu na
spracovanie (všetky
Práva čl. 15 až 20 GDPR). Údaje
budú vymazané
ak už nie sú potrebné na plnenie
zmluvy
alebo ak ich skladovanie zákon
nepovoľuje. Za predpokladu
osobné údaje zákazníka na základe
oprávnené záujmy podľa článku 6
ods. 1 S. 1 písm. f GDPR
spracované, má právo podľa
článku 21 GDPR
Námietka proti spracovaniu jeho
osobných údajov
Vložiť údaje, ak existujú dôvody,
ktoré z toho vyplývajú
venovaný jeho konkrétnej
situácii. Zákazník môže využiť
Adresa kontakt@gebeco.de s emailom od jeho wivyužiť nižšie uvedené právo na
odvolanie alebo spoločnosť
Gebeco
kontaktujte uvedenú
adresu. Úradník pre ochranu
údajov
s dodatkom sa dostanete na nižšie
uvedenú adresu
„Úradníkovi pre ochranu údajov“.
13.2 So správou na
kontakt@gebeco.de môže
zákazník
použitie alebo spracovanie jeho
údajov na účely
Reklama, prieskum trhu alebo
názoru alebo marketing
protichodné účely.
14. Pri online rezerváciách nie je
právo na výber
Gebeco upozorňuje, že podľa §
312g ods. 2 č. 9 BGB
pre zájazdy ponúkané na
webových stránkach

Existuje právo na odstúpenie od
zmluvy, iba zákonné
Uplatňujú sa práva na výber a
ukončenie zmluvy. To znamená, že
Pri online rezervácii môže zákazník
odoslať svoje
Vyhlásenie o zámere sa nezrušuje,
je záväzné.
Odstúpenie od cestovnej zmluvy je
vždy možné (pozri č.
6.1). Právo na odstúpenie od
zmluvy existuje iba vtedy, ak sa
skončí platnosť zmluvy
Cestovné služby podľa § 651a BGB
mimo podnikania
voľné miesto bolo uzavreté po
ústnych rokovaniach
je (nie je: internetová rezervácia),
pokiaľ nie je ústna
Rokovania, na ktorých je založené
uzatvorenie zmluvy, sú založené
na
bola vykonaná predchádzajúca
objednávka spotrebiteľa.
15. Všeobecné ustanovenia a
oznámenia
15.1 Celý zmluvný a právny vzťah
medzi
Nemecké právo sa vzťahuje
výlučne na zákazníkov a
spoločnosť Gebeco
Použite. Pokiaľ je zákazníkom
obchodník alebo právnická osoba
Osoba podľa súkromného alebo
verejného práva alebo a
Je to osoba, ktorá má bydlisko
alebo obvyklé bydlisko
miesto v zahraničí, alebo miesto
ich pobytu alebo bežnejšie
V čase podania žaloby nie je pobyt
známy,
ako miesto jurisdikcie je
dohodnuté sídlo spoločnosti
Gebeco.
15.2 Neúčinnosť jednotlivých
ustanovení cestovnej zmluvy
ges alebo tieto všeobecné
cestovné podmienky nemajú
Neúčinnosť celej cestovnej
zmluvy.
15.3 Európska komisia poskytuje
platformu online
Riešenie sporov (OS) pre
mimosúdne vyrovnanie dňa
Spory súvisiace so spotrebiteľmi v
oblasti elektroniky
Právny ruch uzatvoril cestovné
zmluvy pripravené, ktoré
Zákazník nájde na adrese
https://ec.europa.eu/consumers/
odr. Argument-

Vyrovnanie pred rozhodcovskou
radou pre spotrebiteľov:
Spoločnosť Gebeco
nie v takom dobrovoľnom postupe
riešenia sporov
časť a nie je zo zákona povinný tak
urobiť. Vnútorný
Neexistuje žiadny reklamačný
poriadok.
Touroperátor
Spoločnosť Gebeco pre
medzinárodné stretnutia a
spoluprácu
mbH & Co. KG („Gebeco GmbH &
Co KG“)
24118 Kiel, Holzkoppelweg 19
Generálny partner: Gebeco
Verwaltungsgesellschaft mbH
Výkonní riaditelia: Ury Steinweg,
Thomas Bohlander, Michael Knapp
Registrový súd: AG Kiel, HRA 3964
Telefón: 0431 / 5446-0 Fax: 0431 /
5446-111
E -mail: kontakt@gebeco.de,
www.gebeco.de
IČ DPH: DE134848762; Hlavné
vlastnosti služby:
Cestovná udalosť, poistenie
zodpovednosti cestovnej
kancelárie:
XL Insurance Company SE,
riaditeľstvo pre Nemecko,
Hopfenstr. 6
80355 Mníchov; Územný rozsah
poistenia:
na celom svete.
Gebeco dojednáva cestovné
poistenie so statusom povolenia
Bezplatný, viazaný poisťovací
maklér podľa §34d ods. 7 číslo 1
Priemyselný zákonník
(GewO). Zápis do maklérskeho
registra pod
Registračné číslo: D-F7CK_Q3EQF99, www.vermittlerregister.info.
Žiadna účasť v poisťovacej
spoločnosti ani s ňou súvisiace
vracia. Reklamačný úrad pre spory
so sprostredkovateľmi poistenia:
Ombudsman pre poistenie e. V.,
P.O. Box 080632, 10006 Berlín,
Telefón: 0800/3696000, Fax:
0800/3699000,
E -mail:
beschwerde@versicherungsombu
dsmann.de
www.versicherungsombudsmann.
de

