LMX Reiseservice GmbH
Pojištění proti úpadku

Reisebedingungen - AGB der Lastminute Express S.L.U. und Datenschutzerklärung der Lastminute Express S.L.U.
1. Abschluss des Reisevertrages
1.1. Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss eines Pauschalreisevertrages verbindlich an.
1.2. Die Anmeldung kann schriftlich per Email, Fax oder Internet-Formular sowie mündlich oder fernmündlich vorgenommen werden. Sie
erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtung der Anmelder wie
für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte
Erklärung übernommen hat.
1.3. Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den Reiseveranstalter zustande. Die Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder
unverzüglich nach Vertragsschluss wird der Reiseveranstalter dem Kunden die Reisebestätigung aushändigen.
1.4. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er
für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Reisende
innerhalb der Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die Annahme erklärt.
1.5. Auch bei der Buchung einzelner Reiseleistungen räumt der Veranstalter dem Reisenden die Rechte gem. §§ 651a - 651y BGB ein. An die
Stelle der Insolvenzsicherung des Reisepreises gemäß § 651r BGB bei Zahlungsunfähigkeit des Veranstalters tritt die Kundengeldabsicherung.
2. Bezahlung und Insolvenzschutz
2.1. Die folgenden Bestimmungen gelten allgemein für die Bezahlung des Reisepreises. Für Teilzahlungsgeschäfte (“PayLater Ratenkauf der
BillPay GmbH”) gelten ergänzend unsere Besonderen Vertragsbedingungen für Teilzahlungsgeschäfte. Wenn und soweit die Besonderen
Vertragsbedingungen für Teilzahlungsgeschäfte zu den Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Bezahlung des
Reisepreises im Widerspruch stehen, sind bei Teilzahlungsgeschäften die Besonderen Vertragsbedingungen für Teilzahlungsgeschäfte
vorrangig. Die Besonderen Vertragsbedingungen für Teilzahlungsgeschäfte können Sie hier einsehen (Buchbar nur über teilnehmende
Online-Buchungsportale): www.billpay.de/s/agb/pl-col/c12fe4c737d8a82a0000008575.html
2.2. Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Reise dürfen nur gegen Aushändigung des Sicherungsscheines im Sinne von § 651r
Abs. 4 S. 1 BGB erfolgen. Nach Vertragsabschluss ist eine Anzahlung des Reisepreises sofort fällig. Diese beträgt bei Nur-Hotel-Buchung 20 %
und bei Flugpauschalreisen wegen der unter 5.3 erläuterten Besonderheiten 30 % des Reisepreises. Der Reisepreis bei Nur-Flug-Buchung ist
in voller Höhe sofort fällig.
2.3. Dauert die Reise nicht länger handelt es sich um eine Tagesreise im Sinne des § 651a Abs. 5 Nr. 2 BGB, schließt sie keine Übernachtung
ein und übersteigt der Reisepreis 75,00 € nicht, so darf der volle Reisepreis auch ohne Aushändigung eines Sicherungsscheins verlangt
werden. Glei- ches gilt bei Buchung von einzelnen Leistungen wie z.B. Hotelübernachtung oder weiteren einzelnen Reisebausteinen.
2.4. Ist die Anzahlung oder die Restzahlung des Reisepreises fällig und hat der Kunde nicht vollständig bezahlt, behält sich der
Reiseveranstalter vor, vom Reisevertrag zurückzutreten. Voraussetzung ist, dass der Reiseveranstalter dem Kunden nach Fälligkeit der
Zahlung und vor Erklärung des Rücktritts noch einmal unter Setzung einer angemessenen Frist zur Zahlung aufgefordert und auf die Folgen
einer nicht fristgerechten Zahlung hingewiesen hat. Für den Fall des Rücktritts wird der Reiseveranstalter seinen Schaden aufgrund einer
Berechnung gemäß Ziffer 5 dieser Reisebedingungen gegenüber dem Kunden geltend machen.
2.5. Müssen aufgrund des Zahlungsverzuges des Kunden oder aus einem sonstigen Grund, den der Kunde zu vertreten hat, Reiseunterlagen,
ins- besondere Flugtickets am Flughafen hinterlegt oder neue Reisedokumente am Flughafen ausgestellt werden, ist der Veranstalter
berechtigt, die hierfür entstehenden Aufwendungen vom Kunden ersetzt zu verlangen, so insbesondere die dem Veranstalter zusätzlich
entstehenden Kosten und Entgelte Dritter und ein Serviceentgelt für die zusätzlichen Aufwendungen des Veranstalters in Höhe von 25,00 €.
Dem Kunden bleibt der Nachweis keines oder eines geringeren Schadens unbenommen.
2.6. Müssen die Reisedokumente aufgrund der Kurzfristigkeit der Buchung per Express zugestellt werden oder geschieht die
Expresszustellung auf Wunsch des Kunden, stellt der Reiseveranstalter dem Kunden hierbei zusätzlich anfallende Entgelte in Rechnung. Im
ersteren Falle weist der Reiseveranstalter den Kunden auf die Höhe der zusätzlich anfallenden Entgelte hin.
2.7. Die Anzahlungen und Restzahlungen des Reisepreises können per Rechnung/Überweisung/SOFORT-Überweisung, per SEPABasislastschrift oder per Kreditkarte gezahlt werden.
2.8. Zahlt der Kunde die Reise erst am Flughafen in bar, müssen dort Reiseunterlagen, insbesondere Flugtickets hinterlegt oder neue
Reisedokumente ausgestellt werden, ist der Veranstalter berechtigt, die hierfür entstehenden Aufwendungen vom Kunden ersetzt zu
verlangen, so insbesondere die dem Veranstalter zusätzlich entstehenden Kosten und Entgelte Dritter sowie ein Serviceentgelt für die
zusätzlichen Aufwendungen des Veranstalters in Höhe von 25,00 € pro Buchung.

2.9. Im Hinblick auf Kinderermäßigungen ist der Veranstalter bei falschen Altersangaben berechtigt, die Differenz zu dem Reisepreis, der bei
korrekter Angabe der Altersangaben zu zahlen gewesen wäre, nachzuerheben. Den zusätzlichen Bearbeitungsaufwand kann der Veranstalter
vom Kunden in einer pauschalen Höhe von 30,00 € ersetzt verlangen. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines nicht entstandenen bzw.
geringeren Schadens unbenommen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei einer falschen Altersangabe auch der jeweilige
Leistungsträger vor Ort, insbesondere die Fluggesellschaft oder der Beherbergungsbetrieb, berechtigt sind, die Differenz zu dem Preis, der
bei korrekter Angabe des Alters zu zahlen gewesen wäre, nachzuerheben.
2a. Mahnung bei Zahlungsverzug
Leistet der Kunde die Zahlung zu dem vereinbarten Termin nicht und muss der Reiseveranstalter mahnen, kann er dem Kunden eine
Pauschale für die Mahnkosten in Höhe von 2,50 € pro erforderlicher Mahnung in Rechnung stellen. Der Kunde ist berechtigt, nachzuweisen,
dass keine oder geringere Kosten entstanden sind.
3. Leistungen und Preise, Flugzeitenänderungen
3.1. Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich ausschließlich aus der Leistungsbeschreibung des Reiseveranstalters in der
jeweils maßgeblichen Ausschreibung, insbesondere der Online-Hotelausschreibung und aus den hierauf bezugnehmenden Angaben in der
Reisebestätigung. Die in der Leistungsausschreibung enthaltenen Angaben sind für den Reiseveranstalter bindend. Es werden keine
Beschreibungen von anderen Veranstaltern oder Hotelguides als Leistungsbeschreibung vereinbart, außer der Veranstalter verweist
schriftlich explizit auf diese fremde Leistungsausschreibung.
3.2. Der Reiseveranstalter behält sich jedoch ausdrücklich vor, vor Vertragsschluss eine Änderung der Leistungsbeschreibung zu erklären,
über die der Reisende vor Buchung selbstverständlich informiert wird.
3.3. Änderungen der Flugzeiten, der Streckenführung - auch Zwischenlandungen-, des Fluggeräts und der Fluggesellschaft behält sich der
Veranstalter - auch kurzfristig - vor. Es gilt Ziffer »4. Leistungsänderungen« (siehe unten). Der Veranstalter unterrichtet den Reisenden auf
einem dauerhaften Datenträger klar, verständlich und in hervorgehobener Weise über die Änderung.
3.4. Der Reiseveranstalter weist ausdrücklich darauf hin, dass Direktflüge Zwischenlandungen mit einschließen können.
3.5. Sogenannte »Leerwochen« können nach Bestätigung der Möglichkeit auf Anfrage des Reisenden beim Reiseveranstalter gebucht
werden. Das Bearbeitungsentgelt beträgt 50,00 € pro Person und Woche.
3.6. Für Kinderermäßigungen gilt, dass das Alter am Tag des Reiseantritts maßgeblich ist. Unabhängig von der Inanspruchnahme eventueller
Kinderermäßigungen ist jedes mitreisende Kind mit dessen Alter am Tag der Reiserückkehr bei der Buchung anzugeben. Der Umfang der
Kinderermäßigung ergibt sich aus der jeweiligen Leistungsbeschreibung. Kinder unter zwei Jahren werden bei der Beförderung durch Flüge
im Rahmen von Pauschalreisen ohne Anspruch auf einen Sitzplatz im Flugzeug befördert, sofern für je ein Kind eine erwachsene
Begleitperson mitreist.
4. Leistungsänderungen
4.1. Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsschluss
notwendig werden und die vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die
Änderungen oder Abweichungen unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen.
4.2. Eine Änderung der Flugzeiten ist dann erheblich, wenn nicht ausschließlich der ursprüngliche Beförderungstag von der Änderung
betroffen ist oder abweichend von der vereinbarten Flugzeit die Nachtruhe erheblich beeinträchtigt wird.
4.3. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind.
4.4. Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen oder -abweichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
Gegebenenfalls wird er dem Kunden eine kostenlose Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritt anbieten.
4.5. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Reisende berechtigt, ohne Kosten vom Reisevertrag
zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine
solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach der
Erklärung des Reiseveranstalters über die Änderung der Reiseleistung diesem gegenüber geltend zu machen.
5. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchungen, Ersatzpersonen
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten (§ 651h BGB). Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung
beim Reiseveranstalter. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.

5.2. Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück, so kann der Reiseveranstalter Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und für seine
Aufwendungen verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes sind gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige
Verwendungen der Reiseleistungen zu berücksichtigen.
5.3. Der Reiseveranstalter kann diesen Ersatzanspruch unter Berücksichtigung der nachstehenden Gliederung nach der Nähe des Zeitpunktes
des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschalieren. Für die Berechnung
der nachstehenden Pauschalen ist der Tag maßgeblich, an dem die Rücktrittserklärung des Kunden beim Reiseveranstalter eingeht. Im
Einzelfall ist der Kunde berechtigt, nachzuweisen, dass keine oder geringere Kosten entstanden sind und der Veranstalter, dass ein die
Rücktrittspauschale übersteigender Entschädigungsanspruch entstanden ist. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der
Reiseveranstalter die Pauschalreisen nach dem Prinzip „Packaging“ zusammenstellt. Hierbei beinhalten die Reisepakete Leistungen einzelner
Leistungsträger, welche im Buchungsfall zu einem Pauschalreisepaket kombiniert werden. Insbesondere werden Tarife der Fluglieferanten
verwendet, welche in der Regel nicht oder nur gegen hohe Entgelte umbuchbar bzw. erstattbar sind. Dies gilt auch, wenn der Kunde nur
einen Flug beim Reiseveranstalter bucht, nicht aber, wenn er nur ein Hotel bucht. Aufgrund dieser Besonderheiten der gebuchten
»Packaging«-Pauschalreise gelten folgende Stornopauschalen:
a) Flugpauschalreisen
- bis zum 30. Tag vor Reiseantritt 35 Prozent,
- ab dem 29. bis zum 15. Tag vor Reiseantritt 65 Prozent,
- ab dem 14. bis zum 7. Tag vor Reise- antritt 75 Prozent,
- ab dem 6. bis zum 3. Tag vor Reiseantritt 85 Prozent,
- ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bzw. Nichterscheinen 95 Prozent
des Reisepreises
b) Nur-Flugbuchung
Bucht der Reisende beim Reiseveranstalter nur den Flug, finden im Verhältnis zwischen Reiseveranstalter und Reisendem die
Stornopauschalen aus den Bedingungen der gebuchten Fluggesellschaft und des gebuchten Flugtarifes Anwendung, zuzüglich einer
Stornopauschale des Veranstalters in Höhe von 15 Prozent des Betrages, den die Stornopauschale der Fluggesellschaft ausmacht.
c) Nur-Hotelbuchung
Grundsätzlich gelten bei Hotelbuchungen die bei Buchung im System ausgewiesenen individuellen Stornostaffeln. Sofern bei Buchung keine
individuellen Stornostaffeln ausgewiesen werden, gelten folgende Pauschalen:
- bis zum 30. Tag vor Reiseantritt 20 Prozent des Reisepreises,
- ab dem 29. bis zum 15. Tag vor Reiseantritt 40 Prozent des Reisepreises,
- ab dem 14. bis zum 7. Tag vor Reiseantritt 60 Prozent des Reisepreises,
- ab dem 6. bis zum 3. Tag vor Reiseantritt 80 Prozent des Reisepreises,
- ab dem 2. Tag vor Reiseantritt bzw. Nichterscheinen 95 Prozent des Reisepreises
5.4. Die nicht genannten Reisearten werden hinsichtlich der Rücktrittsfolgen entsprechend den in diesen Reisebedingungen entwickelten
Grundsätzen behandelt. Dem Reisenden bleibt es unbenommen, dem Reiseveranstalter nachzuweisen, dass ihm kein oder ein wesentlich
geringerer Schaden entstanden ist.
5.5. Der Anspruch des Reiseveranstalters auf Entschädigung nach Ziffern 2 bis 4 ist ausgeschlossen, am Bestimmungsort oder in dessen
unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung
von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. Es gilt § 651h Abs. 3 BGB.
5.6. Eine Änderung der gebuchten Reise auf Wunsch des Reiseanmelders ist, soweit auch ein Flug Gegenstand des Reisevertrages ist, hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, der Beförderungsart und des Abflughafens nicht möglich. Soweit ein Flug Gegenstand des
Reisevertrages ist, so sind auf Wunsch des Reisenden nach Buchung der Reise Änderungen hinsichtlich der Unterkunft bis 30 Tage vor
Reiseantritt möglich.
5.7. Soweit kein Flug Gegenstand des Reisevertrages ist, so sind auf Wunsch des Reiseanmelders nach Buchung der Reise Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels und der Unterkunft bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich.
5.8. Voraussetzung für eine Umbuchung ist immer, dass die gewünschte geänderte Leistung nach dem Programm des Veranstalters bzw.
nach dem Angebot seiner Leistungsträger überhaupt möglich ist, ein genereller Anspruch auf eine Umbuchung besteht nicht.
5.9. Die für Umbuchungen bis 30 Tage vor Reiseantritt nach Ziffer 5.5 und 5.6 entstehenden Kosten können auf Anfrage vor Buchung der
Reise bzw. vor Umbuchung verbindlich mitgeteilt werden. Die Umbuchungskosten belaufen sich auf die jeweiligen dem Reiseveranstalter
entstehenden Mehrkosten zuzüglich eines Bearbeitungsentgeltes von 30,00 € je Reiseteilnehmer. Umbuchungen ab dem 29. Tag vor
Reiseantritt können nur nach Rücktritt vom Reisevertrag bei gleichzeitiger Neuanmeldung vorgenommen werden. Auf die
Stornobedingungen gemäß Ziffern 5.1 bis 5.4 wird für den Fall des Rücktritts verwiesen.

5.10. Innerhalb einer angemessenen Frist vor Reisebeginn kann der Reisende auf einem dauerhaften Datenträger verlangen, dass statt seiner
ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt („Name Change“). Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten
widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder
behördliche Anordnungen entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der Reisende dem Reiseveranstalter als
Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten, welche auf Anfrage vorab verbindlich
mitgeteilt werden können. Es wird durch den Reiseveranstalter ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von 30,00 € pro Reiseteilnehmer zusätzlich
zu den evtl. anfallenden Mehrkosten erhoben.
5.11. Im Falle eines Rücktritts kann der Reiseveranstalter vom Kunden die tatsächlich entstandenen Mehrkosten verlangen.
6. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten:
6.1. Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten Mindestteilnehmerzahl kann der Reiseveranstalter vor
Reisebeginn zurücktreten. Die Rücktrittsfrist bestimmt sich nach § 651h Abs. 4 Nr. 1 BGB, wenn in der Reiseausschreibung für die
entsprechende Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den Kunden
unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die
Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. Der Kunde erhält den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Sollte bereits zu einem
früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat der Reiseveranstalter den Kunden davon
zu unterrichten.
6.2. Der Reiseveranstalter kann vor Reisebeginn auch zurücktreten, wenn er aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der
Erfüllung des Vertrags gehindert ist. In diesem Fall hat er den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis von dem Rücktrittsgrund zu erklären.
7. Beschränkung der Haftung
7.1. Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis
beschränkt,1. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 2. soweit der
Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
7.2. Im Hinblick auf Haftungsbeschränkungen, die sich aus internationalen Übereinkünften sowie für die Anrechnung von Entschädigungen
oder Erstattungen nach Maßgabe solcher internationaler Übereinkünfte beziehungsweise der dort genannten Bestimmungen finden §§ 651p
Abs. 2 und 3 BGB Anwendung.
8. Mitwirkungspflicht des Reisenden, Leistungsstörungen
8.1. Der Kunde ist verantwortlich für die unverzügliche Mitteilung einer Änderung seiner E-Mail-Adresse und die regelmäßige Überwachung
des Mailverkehrs auf dem mitgeteilten E-Mail-Account.
8.2. Für die rechtzeitige Anreise ist der Reisende selbst verantwortlich. Bei Flugreisen hat sich der Reisende mindestens 2 Stunden vor der
mitgeteilten Abflugzeit am Flughafen einzufinden, bei der Planung der Anreise sind mögliche Verzögerungen (z. B. Stau) oder bei Anreise per
Zug (z. B. rail & fly) Verzögerungen bei der Beförderung zu berücksichtigen.
8.3. Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle
Schäden zu vermeiden oder gering zu halten.
8.4. Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, Reisemängel unverzüglich dem Reiseveranstalter zur Kenntnis zu geben. Die örtliche
Reiseleitung bzw. örtliche Agentur ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Kann der Reiseveranstalter aufgrund
schuldhaft unterlassener Anzeige eines Mangels nicht Abhilfe schaffen, sind ist der Reisende nicht berechtigt, die Minderung des
Reisepreises nach § 651m BGB oder Schadenersatzansprüche nach § 651n BGB geltend zu machen.
9. Verjährung
9.1. Ansprüche des Reisenden nach den § 651i Abs. 3 BGB verjähren in zwei Jahren, soweit die Ansprüche nicht auf der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf eine fahrlässige Pflichtverletzung des Reiseveranstalters oder eine vorsätzliche oder
fahrlässige Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstalters beruhen oder auf einer grob
fahrlässigen Pflichtverletzung des Reiseveranstalters oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstalters. Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an dem die Pauschalreise dem Vertrag nach
enden sollte.
9.2. Die Abtretung von Ansprüchen des Reisenden an Dritte ist ausgeschlossen, es sei denn, der Reisende hat als Anmelder in einer
gesonderten Erklärung ausdrücklich versichert, für die vertraglichen Verpflichtungen der übrigen Mitreisenden einzustehen oder es handelt
sich für den Reiseveranstalter erkennbar um eine Familienreise.

10. Pass-, Visa- Gesundheits- und weitere länderspezifische Bestimmungen
10.1. Der Reiseveranstalter steht dafür ein, Staatsangehörige des Staates, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-,
Visa- und Gesundheitsvorschriften sowie deren eventuelle Änderungen vor Reiseantritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt
das zuständige Konsulat Auskunft.
10.2. Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische
Vertretung, wenn der Reisende den Reiseveranstalter mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass der Reiseveranstalter die
Verzögerung zu vertreten hat.
10.3. Der Reiseveranstalter weist ausdrücklich darauf hin, dass es in einigen Reiseländern abweichende Hoteltarife für Beherbergungsgäste
gibt, die ihren ständigen Wohnsitz in dem jeweiligen Land haben. Daher gelten die Preise des Veranstalters ausschließlich für Kunden, die
ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland oder in einem angrenzenden Nachbarland haben bzw. im Besitz einer gültigen Aufenthaltserlaubnis
für diese Länder sind. Der Reiseveranstalter hat auf diese Bestimmungen keinen Einfluss. Für Reisende mit ständigem Wohnsitz außerhalb
dieser Länder können Mehrkosten im Hotel vor Ort entstehen bzw. die Aufnahme kann dort verweigert werden.
10.4. Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile,
insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten,
ausgenommen wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation des Reiseveranstalters bedingt sind.
11. Informationen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens
Gemäß Artikel 11 der Verordnungen Nummer 2111/2005 der Europäischen Union sind wir als Veranstalter verpflichtet, über die Identität des
aus- führenden Luftfahrtunternehmens wie folgt zu informieren: »Bei der Buchung unterrichtet der Veranstalter unabhängig vom genutzten
Buchungsweg den Reisenden über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens. Ist diese Identität des ausführenden
Luftfahrtunternehmens bei der Buchung noch nicht bekannt, so stellt der Reiseveranstalter sicher, dass der Reisende über den Namen des
Luftfahrtunternehmens unterrichtet wird, das wahrscheinlich als ausführendes Luft- fahrtunternehmen der betreffenden Flüge tätig wird. In
diesem Fall sorgt der Reiseveranstalter dafür, dass der Reisende über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens unterrichtet
wird, sobald diese Identität feststeht. Wird das ausführende Luftfahrtunternehmen nach der Buchung gewechselt, so leitet der
Reiseveranstalter unabhängig vom Grund des Wechsels unverzüglich alle angemessenen Schritte ein, um sicherzustellen, dass der Reisende
so rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet wird. In jedem Fall wird der Reisende bei der Abfertigung oder, wenn keine Abfertigung
bei einem Anschlussflug erforderlich ist, beim Einstieg unterrichtet. Der Reiseveranstalter sorgt dafür, dass der Reisende über die Identität
des Luftfahrtunternehmens unterrichtet wird, sobald die Identität feststeht, insbesondere im Falle eines Wechsels des
Luftfahrtunternehmens. Bei mehreren gilt dies für alle ausführenden Luftfahrtunternehmen.«
12. Datenschutz durch den Reiseveranstalter sowie bei Bonitätsprüfung und Teilzahlung
12.1. Personenbezogene Daten, die der Reisende dem Reiseveranstalter übermittelt, werden vom Reiseveranstalter nur erhoben,
gespeichert, verarbeitet und an die Leistungsträger des Reiseveranstalters übermittelt, soweit dies zum Zweck der Begründung,
Durchführung oder Rückabwicklung des Reisevertrages erforderlich ist. Dies geschieht unter Beachtung der nationalen und europäischen
datenschutzrechtlichen Vorschriften. Die Einzelheiten finden sich hinter Ziff. 15 untenstehend in diesen AGB.
12.2. Die Übermittlung von Reisebestätigungen und sonstigen Reiseunterlagen erfolgt verschlüsselt. Adressfelder und die Namen der
Reiseteilnehmer werden maskiert.
12.3. Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimmten Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt
auch bei Bestandskunden Ihre Bonität. Dazu arbeiten wir mit der Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss
zusammen, von der wir die dazu benötigten Daten erhalten. Im Auftrage von Creditreform Boniversum teilen wir Ihnen bereits vorab dazu
folgende Informationen gem. Art. 14 EU-DSGVO mit: Die Creditreform Boniversum GmbH ist eine Konsumentenauskunftei. Sie betreibt eine
Datenbank, in der Bonitätsinformationen über Privatpersonen gespeichert werden. Auf dieser Basis erteilt Creditreform Boniversum
Bonitätsauskünfte an ihre Kunden. Zu den Kunden gehören beispielsweise Kreditinstitute, Leasinggesellschaften, Versicherungen,
Telekommunikationsunternehmen, Unternehmen des Forderungsmanagements, Versand-, Groß- und Einzelhandelsfirmen sowie andere
Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen liefern bzw. erbringen. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen wird ein Teil der in der
Auskunftsdatenbank vorhandenen Daten auch für die Belieferung anderer Firmendatenbanken, u. a. zur Verwendung für AdressHandelszwecke genutzt. In der Datenbank der Creditreform Boniversum werden insbesondere Angaben gespeichert über den Namen, die
Anschrift, das Geburtsdatum, ggf. die E-Mailadresse, das Zahlungsverhalten und die Beteiligungsverhältnisse von Personen. Zweck der
Verarbeitung der gespeicherten Daten ist die Erteilung von Auskünften über die Kreditwürdigkeit der angefragten Person. Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1f EU-DSGVO. Auskünfte über diese Daten dürfen danach nur erteilt werden, wenn ein Kunde ein
berechtigtes Interesse an der Kenntnis dieser Informationen glaubhaft darlegt. Sofern Daten in Staaten außerhalb der EU übermittelt
werden, erfolgt dies auf Basis der sog. „Standardvertragsklauseln“, die Sie unter folgendem Link einsehen oder sich von dort zusenden lassen
können. Die Daten werden solange gespeichert, wie ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zwecks der Speicherung notwendig ist. Notwendig ist
die Kenntnis in der Regel für eine Speicherdauer von zunächst drei Jahren. Nach Ablauf wird geprüft, ob eine Speicherung weiterhin
notwendig ist, andernfalls werden die Daten taggenau gelöscht. Im Falle der Erledigung eines Sachverhalts werden die Daten drei Jahre nach

Erledigung taggenau gelöscht. Eintragungen im Schuldnerverzeichnis werden gemäß § 882e ZPO nach Ablauf von drei Jahren seit dem Tag
der Eintragungsanordnung taggenau gelöscht. Berechtigte Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1f EU-DSGVO können sein: Kreditentscheidung,
Geschäftsanbahnung, Beteiligungsverhältnisse, Forderung, Bonitätsprüfung, Versicherungsvertrag, Vollstreckungsauskunft. Sie haben
gegenüber der Creditreform Boniversum GmbH ein Recht auf Auskunft über die dort zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Soweit die über
Sie gespeicherten Daten falsch sein sollten, haben Sie einen Anspruch auf Berichtigung oder Löschung. Kann nicht sofort festgestellt werden,
ob die Daten falsch oder richtig sind, haben Sie bis zur Klärung einen Anspruch auf Sperrung der jeweiligen Daten. Sind Ihre Daten
unvollständig, so können Sie deren Vervollständigung verlangen. Sofern Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der bei Creditreform
Boniversum gespeicherten Daten gegeben haben, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf wird
die Rechtmäßigkeit der aufgrund Ihrer Einwilligung bis zu einem etwaigen Widerruf erfolgten Verarbeitung Ihrer Daten nicht berührt. Sollten
Sie Einwände, Wünsche oder Beschwerden zum Datenschutz haben, können Sie sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten der
Creditreform Boniversum wenden. Dieser wird Ihnen schnell und vertrauensvoll in allen Fragen des Datenschutzes weiterhelfen. Sie können
sich auch über die Verarbeitung der Daten durch Boniversum bei dem für Ihr Bundesland zuständigen Landesbeauftragten für Datenschutz
beschweren. Die Daten, die Creditreform Boniversum zu Ihnen gespeichert hat, stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, von
Inkassounternehmen und von deren Kunden. Um Ihre Bonität zu beschreiben bildet Creditreform Boniversum zu Ihren Daten einen
Scorewert. In den Scorewert fließen Daten zu Alter und Geschlecht, Adressdaten und teilweise Zahlungserfahrungsdaten ein. Diese Daten
fließen mit unterschiedlicher Gewichtung in die Scorewertberechnung ein. Die Creditreform Boniversum Kunden nutzen die Scorewerte als
Hilfsmittel bei der Durchführung eigener Kreditentscheidungen.
Widerspruchsrecht:
Die Verarbeitung der bei uns gespeicherten Daten erfolgt aus zwingenden schutzwürdigen Gründen des Gläubiger- und Kreditschutzes, die
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten regelmäßig überwiegen oder dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen. Nur bei Gründen, die sich aus einer bei Ihnen vorliegenden besonderen Situation ergeben und nachgewiesen werden
müssen, können Sie der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. Liegen solche besonderen Gründe nachweislich vor, werden die Daten
nicht mehr verarbeitet. Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbe- und Marketingzwecke widersprechen, werden die Daten für diese
Zwecke nicht mehr verarbeitet. Verantwortlich im Sinne des Art. 4 Nr. 7 EU-DSGVO ist die Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr.
11, 41460 Neuss. Ihr Ansprechpartner in unserem Haus ist der Consumer Service, Tel.: 02131 36845560, Fax: 02131 36845570, E-Mail:
selbstauskunft@boniversum.de. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten: Creditreform Boniversum
GmbH, Datenschutzbeauftragter, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, E-Mail: datenschutz@boniversum.de.
12.4. Wenn Sie sich für eine der Zahlungsoptionen unseres Partners Billpay GmbH (www.billpay.de/de/) entscheiden, werden Sie im
Bestellprozess gebeten, in die Übermittlung der für die Abwicklung der Zahlung und eine Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlichen
Daten an Billpay einzuwilligen. Sofern Sie Ihre Einwilligung erteilen, werden Ihre Daten (Vor- und Nachname, Anrede, Straße, Hausnummer,
Postleitzahl, Ort, Geburtsdatum, E-Mail Adresse, Telefonnummer und beim Kauf per Lastschrift die angegebene Kontoverbindung) sowie die
Daten im Zusammenhang mit Ihrer Buchung (wie etwa Warenkorb, Bestellhistorie, Zahlungserfahrungen, IP-Adresse, zusammen mit den
persönlichen Informationen auch die personenbezogenen Daten) an Billpay übermittelt. Zum Zwecke der eigenen Identitäts- und
Bonitätsprüfung übermittelt Billpay oder von Billpay beauftragte Partnerunternehmen Daten an Wirtschaftsauskunfteien (Auskunfteien) und
erhält von diesen Auskünfte sowie ggf. Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren, in deren Berechnung unter
anderem Anschriftendaten einfließen. Detaillierte Informationen hierzu und zu den eingesetzten Auskunfteien sind den
Datenschutzbestimmungen der Billpay GmbH (www.billpay.de/de/datenschutz-de/) zu entnehmen.
13. Zugang zu vertraglichen Leistungen für Unionsbürger mit Wohnsitz in einem anderen Mitgliedsstaat
Der Vertragsschluss mit Unionsbürgern, die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat haben, kann verweigert werden, wenn dies
unmittelbar durch objektive Kriterien im Sinne der § 5 DL-InfoV (Verordnung über Informationspflichten für Dienstleistungserbringer)
gerechtfertigt ist. Eine solche unmittelbare objektive Rechtfertigung kann durch Mehrkosten gegeben sein, die bei der Durchführung des
Vertrags mit einem Unionsbürger, der in einem anderen Mitgliedsstaat seinen Wohnsitz hat, entstehen. Die Entscheidung erfolgt im Einzelfall
und wird gegenüber dem betroffenen Unionsbürger begründet.
14. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisvertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.
15. Gerichtsstand, Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
15.1. Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der
Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des Reiseveranstalters maßgebend. Reiseveranstalter: Lastminute
Express S.L.U., LMX Viajes, c/ Drago CC HLS, Local 13, 38670 Miraverde - Adeje, Santa Cruz de Tenerife - España
15.2. Der Reiseveranstalter ist zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht verpflichtet und
nimmt an diesen auch nicht teil. Der Reiseveranstalter weist für alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden,

auf die europäische Online-Streitbeilegungsblattform http://ec.europa.eu/consumers/odr hin. Die Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren
ist nicht beabsichtigt.
Datenschutzerklärung der Lastminute Express S.L.U.
I. Name und Anschrift des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie
sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:
Lastminute Express S.L.U.
LMX Viajes
c/ Drago CC HLS, Local 13
38670 Miraverde - Adeje
Santa Cruz de Tenerife - España
Tel.: +34 922 97 17 27
E-Mail: datenschutz@lmx-international.com
Cestovní podmínky - VOP Lastminute Express S.L.U. a Prohlášení k ochraně osobních údajů Lastminute Express S.L.U.
1. Uzavření cestovní smlouvy
1.1. S přihlášením nabízí zákazník cestovní kanceláři závazně uzavření smlouvy o zájezdu.
1.2. Přihlásit se je možné písemně přes e-mail, fax nebo internetový formulář, jakož i ústně nebo telefonicky. Přihlašovatel přihlašuje také
všechny účastníky uvedené na přihlášce, za jejichž smluvní závazky ručí přihlašovatel jako za své vlastní závazky, pokud toto zvláštní ručení
převzal na základě výslovného a zvláštního prohlášení.
1.3. Smlouva se uskutečňuje přijetím přihlášení ze strany cestovní kanceláře. Přijetí nevyžaduje žádnou určitou formu. Při nebo
bezprostředně po uzavření smlouvy vydává cestovní kancelář zákazníkovi potvrzení o cestě.
1.4. Odchyluje-li se obsah potvrzení o cestě od obsahu přihlášení, potom je předložena nová nabídka cestovní kanceláře, na níž je tato vázána
po dobu 10 dnů. Smlouva se uskutečňuje na základě této nové nabídky, když cestující deklaruje během této závazné lhůty cestovní kanceláři
její přijetí.
1.5. I při rezervaci jednotlivých cestovních služeb přiznává cestovní kancelář cestujícímu práva podle §§ 651a - 651y BGB/Občanský
zákoník/ObZ. Na místo insolvenčního pojištění ceny cesty podle § 651r ObZ při platební neschopnosti cestovní kanceláře vstupuje zajištění
peněz zákazníka.
2. Platba a ochrana proti insolvenci
2.1. Následující ustanovení platí obecně pro platbu ceny cesty. Pro dílčí platby ("PayLater koupě na splátky od BillPay GmbH") platí jako
doplnění naše mimořádné smluvní podmínky pro dílčí platby. Když a pokud jsou zvláštní smluvní podmínky pro dílčí platby v rozporu s
ustanoveními VOP pro platbu ceny cesty, potom mají při dílčích platbách přednost zvláštní smluvní podmínky pro dílčí platby. Zvláštní
smluvní podmínky pro dílčí platby jsou pro vás k nahlédnutí zde (rezervovatelné pouze přes podílející se online rezervační portály):
www.billpay.de/s/agb/pl-col/c12fe4c737d8a82a0000008575.html
2.2. Platby na cenu cesty smí být před ukončením cesty prováděny pouze proti vydání potvrzení o pojištění ve smyslu § 651r, odst. 4 věta 1
ObZ. Po uzavření smlouvy je okamžitě splatná záloha na ceny cesty. Ta činí při rezervacích pouze-hotel 20 % a u leteckých zájezdů kvůli
speciálním okolnostem, vysvětleným v bodě 5.3, 30 % z ceny cesty. U rezervací pouze-let je cena cesty splatná okamžitě v plné výši.
2.3. Netrvá-li cesta déle, jedná se ve smyslu § 651a, odst. 5 věta 2 ObZ o jednodenní cestu, nezahrnuje-li přespání a nepřekračuje-li cena
cesty 75,00 €, může být požadováno zaplacení plné ceny cesty i bez vydání potvrzení o pojištění. Stejné platí u rezervací jednotlivých služeb,
jako např. u pouze hotelových noclehů nebo dalších jednotlivých cestovních bloků.
2.4. Je-li splatná záloha nebo zbytek částky z ceny cesty a zákazník dosud plně nezaplatil splatné částky, vyhrazuje si cestovní kancelář
možnost odstoupení od cestovní smlouvy. Předpokladem je, že cestovní kancelář vyzvala zákazníka po splatnosti, a před prohlášením o
odstoupení ještě jednou a se stanovením přiměřené lhůty k platbě, a poukázala na následky k určeným termínům neprovedené platby. V
případě odstoupení bude cestovní kancelář vůči zákazníkovi uplatňovat svou škodu, vyčíslenou podle bodu 5 těchto cestovních podmínek.
2.5. Musí-li být na základě zpožděných plateb zákazníka nebo z jiného důvodu, za který je zodpovědný zákazník, deponovány cestovní
podklady, zvláště letenky na letištní přepážce, je cestovní kancelář oprávněna požadovat na zákazníkovi náhradu jí tímto vzniklých výdajů,
zvláště cestovní kanceláři dodatečně vzniklé náklady a poplatky na třetí osoby a servisní poplatek za dodatečné výdaje cestovní kanceláře ve
výši 25,00 €. Je na vůli zákazníka prokázat, že nevznikla žádná, resp. nižší škoda.

2.6. Musí-li být cestovní dokumenty na základě krátké lhůty rezervace doručeny expres nebo jsou-li doručeny expres na přání zákazníka,
vyúčtuje cestovní kancelář tímto vzniklé poplatky zákazníkovi. V prvním případě poukáže cestovní kancelář zákazníka na výši dodatečně
vzniklých nákladů.
2.7. Zálohy a platby zbylých částek z ceny cesty mohou být placeny na základě faktury převodem/PRIORITNÍM převodem, SEPA-vrubopisem
nebo kreditní kartou.
2.8. Platí-li zákazník cestu v hotovosti teprve na letišti, musí-li zde být uloženy cestovní podklady, zvláště letenky nebo vystaveny nové
cestovní dokumenty, je cestovní kancelář oprávněna, požadovat od zákazníka náhradu jí tímto vzniklých výdajů, zvláště cestovní kanceláři
dodatečně vzniklé náklady a poplatky na třetí osoby a servisní poplatek za dodatečné výdaje cestovní kanceláře ve výši 25,00 € za rezervaci.
2.9. U dětských slev je cestovní kancelář při nesprávných údajích ohledně věku dítěte oprávněna k dodatečnému navýšení ceny cesty o rozdíl
k té ceně, která by musela být zaplacena při správném uvedení věkových údajů. Cestovní kancelář může od zákazníka vyžadovat náhradu
dodatečných výdajů za zpracování v paušální výši 30,00 €. Je na vůli zákazníka prokázat, že nevznikla žádná, resp. nižší škoda. Poukazuje se
výslovně na to, že při nesprávných údajích o věku, je i příslušný, lokální poskytovatel služeb, zvláště letecká společnost nebo ubytovatel,
oprávněn k dodatečnému navýšení ceny o rozdíl k ceně, která by musela být zaplacena při správném uvedení věkových údajů.
2a. Upomínka při zpoždění plateb
Neplatí-li zákazník k domluveným termínům a musí-li cestovní kancelář zasílat upomínky, může vyúčtovat zákazníkovi paušální poplatek za
náklady na upomínku ve výši 2,50 € za každou nutnou upomínku. Zákazník je oprávněn prokázat, že nevznikly žádné nebo podstatně nižší
náklady.
3. Služby a ceny, změny letových časů
3.1. Které služby jsou smluvně domluvené, vychází výhradně z popisů služeb cestovní kanceláře v příslušně platných vypsáních, zvláště v
online-hotelových vypsáních a z údajů na potvrzení o cestě, které z nich vycházejí.
Ve vypsaných službách obsažené údaje jsou pro cestovní kancelář závazné. Nejsou dohodnuty žádné popisy od ostatních cestovních
kanceláří nebo hotelových průvodců, jenom když cestovní kancelář na tato cizí vypsání služeb explicitně poukáže.
3.2. Cestovní kancelář si však výhradně vyhrazuje, deklarovat před uzavřením smlouvy změny v popisech služeb, o kterých bude cestující před
rezervací samozřejmě informován.
3.3. Cestovní kancelář si vyhrazuje provést - i krátkodobě - změny letových časů, vedení letu - i mezipřistání -, typu letadla a letecké
společnosti. Platí bod »4. Změny služeb« (viz níže). Cestovní kancelář informuje cestujícího o změně jasně, srozumitelně a výrazným
způsobem na permanentním datovém nosiči.
3.4. Cestovní kancelář poukazuje výslovně na to, že přímé lety mohou zahrnovat i mezipřistání.
3.5. Takzvané "Prázdné týdny/Leerwochen" mohou být rezervovány u cestovní kanceláře na poptání cestujícím, po potvrzení jejich možnosti.
Manipulační poplatek činí 50,00 € na osobu a týden.
3.6. Pro dětské slevy platí, že rozhodující je věk v den nástupu cesty. Nezávisle na nárokování eventuálních dětských slev, musí být při
rezervaci uvedeno každé spolucestující dítě a jeho věk v den návratu z cesty. Rozsah dětské slevy vyplývá z příslušného popisu služeb. Děti
pod dva roky jsou při dopravě letadly přepravovány v rámci zájezdů bez nároku na sedadlo, pokud s každým dítětem spolucestuje jedna
dospělá, doprovázející osoba.
4. Změny služeb
4.1. Změny nebo odchylky jednotlivých cestovních služeb od dohodnutého obsahu cestovní smlouvy, které jsou nutné po uzavření smlouvy, a
které od nás nebyly zaviněny věrolomně a z nekalého úmyslu, jsou povoleny jenom potud, pokud se nejedná o podstatné odchylky a změny a
nenaruší-li se jimi celkový charakter rezervované cesty.
4.2. Změna letových časů je podstatná potom, když je změnou dotčen nejen původní přepravní den nebo je odlišně od dohodnutého
letového času, podstatně narušen noční klid.
4.3. Pokud mají změněné služby nedostatky, zůstávají eventuální nároky na náhradu škody nedotčené.
4.4. Cestovní kancelář je povinna bezodkladně informovat zákazníka o změnách nebo odchylkách služeb. Popřípadě nabídne zákazníkovi
bezplatnou změnu rezervace nebo bezplatné odstoupení.

4.5. V případě rozsáhlé změny podstatné cestovní služby je cestující oprávněn k bezplatnému odstoupení od cestovní smlouvy nebo může
vyžadovat účast na minimálně stejně hodnotné cestě, pokud je cestovní kancelář schopna, nabídnout cestujícímu takovou cestu ze své
nabídky bez navýšení ceny. Cestující musí tato práva uplatnit vůči cestovní kanceláři neprodleně po jejím prohlášení o změně cestovní služby.
5. Odstoupení ze strany zákazníka, změny rezervace, náhradní osoby
5.1. Zákazník může před počátkem cesty od cesty kdykoliv odstoupit (§ 651h ObZ). Rozhodující je doručení prohlášení o odstoupení u
cestovní kanceláře. Zákazníkovi se doporučuje, deklarovat odstoupení písemně.
5.2. Odstoupí-li zákazník od cestovní smlouvy, tak může cestovní kancelář požadovat náhradu za provedené přípravy na cestu a své výdaje.
Při výpočtu náhrady se zohledňují obvykle uspořené výdaje a obvykle možné jiné využití cestovních služeb.
5.3. Cestovní kancelář může tento nárok na náhradu paušalizovat procentuálním poměrem k ceně cesty se zohledněním níže uvedeného
členění podle doby zbývající od okamžiku odstoupení ke smluvně sjednanému počátku cesty. Pro výpočet níže uvedených paušálů je
rozhodující den, ve kterém je doručeno prohlášení o odstoupení zákazníka cestovní kanceláři. V jednotlivém případě je zákazník oprávněn
prokázat, že nevznikly žádné nebo nižší náklady a cestovní kancelář, že vznikl nárok na odškodnění, který překračuje paušál za odstoupení.
Výslovně se poukazuje na to, že cestovní kancelář sestavuje zájezdy podle principu "Packaging". Při tomto způsobu obsahují cestovní balíčky
služby jednotlivých poskytovatelů služeb, které jsou v případě rezervace kombinovány do zájezdového balíčku. Zvláště jsou využívány tarify
dodavatelů leteckých služeb, u kterých se nedají zpravidla měnit rezervace, resp. pouze za vysoké poplatky. Stejné platí i pro náhrady. Toto
platí také tehdy, pokud zákazník rezervuje u cestovní kanceláře pouze let, neplatí to ale, pokud rezervuje pouze hotel. Na základě zvláštností
rezervovaného "Packaging"- zájezdu, platí následující storno paušály:
a) Letecké zájezdy
- až k 30. dni před nástupem cesty 35 procent,
- od 29. až k 15. dni před nástupem cesty 65 procent,
- od 14. až k 7. dni před nástupem cesty 75 procent,
- od 6. až k 3. dni před nástupem cesty 85 procent,
- od 2. dne před nástupem cesty, resp. při nenastoupení cesty 95 procent
z ceny cesty
b) Rezervace pouze-letu
Rezervuje-li cestující u cestovní kanceláře pouze-let, jsou v poměru mezi cestovní kanceláří a cestujícím aplikovány storno poplatky z
podmínek rezervované letecké společnosti a rezervovaného letového tarifu, s připočtením storno paušálu cestovní kanceláře ve výši 15
procent z částky, kterou činí storno paušál letecké společnosti.
c) Rezervace pouze-hotel
Při hotelových rezervacích platí zásadně individuální odstupňování storno poplatků, které vykazuje systém v okamžiku rezervace. Pokud není
při rezervaci vykázáno žádné individuální odstupňování storno poplatků, platí následující paušály:
- až k 30. dni před nástupem cesty 20 procent z ceny cesty,
- od 29. až k 15. dni před nástupem cesty 40 procent z ceny cesty,
- od 14. až k 7. dni před nástupem cesty 60 procent z ceny cesty,
- od 6. až k 3. dni před nástupem cesty 80 procent z ceny cesty,
- od 2. dne před nástupem cesty, resp. při nenastoupení cesty 95 procent z ceny cesty
5.4. Zde nevyjmenované druhy cest jsou posuzovány z pohledu následků odstoupení podle zásad v duchu těchto cestovních podmínek.
Cestujícímu je ponecháno na vůli, prokázat cestovní kanceláři, že jí nevznikla žádná nebo podstatně nižší škoda.
5.5. Nárok cestovní kanceláře na odškodnění podle bodů 2 až 4 je vyloučený, pokud se na místě určení nebo v jeho bezprostřední blízkosti
vyskytnou nevyhnutelné, výjimečné okolnosti, které významně negativně ovlivní realizaci zájezdu nebo přepravu osob na místo určení. Platí §
651h, odst. 3 ObZ.
5.6. Změna rezervované cesty ohledně termínu cesty, cíle cesty, druhu přepravy nebo odletového letiště na přání přihlašovatele cesty, pokud
je předmětem cestovní smlouvy i let, není možná. Pokud je předmětem cestovní smlouvy i let, tak jsou po rezervaci cesty možné do 30 dnů
před nástupem cesty na přání cestujícího možné změny ohledně ubytování.
5.7. Pokud není předmětem cestovní smlouvy let, tak jsou po rezervaci cesty možné do 30 dnů před nástupem cesty na přání přihlašovatele
cesty změny ohledně termínu cesty, cíle cesty a ubytování.
5.8. Předpokladem pro změnu rezervace je vždy to, že je požadovaná změna služby podle programu cestovní kanceláře, resp. podle nabídek
jejích poskytovatelů služeb vůbec možná, generelní nárok na změnu rezervace neexistuje.
5.9. Za změny rezervací do 30 dnů do nástupu cesty podle bodů 5.5 a 5.6 vzniklé náklady mohou být na přání závazně sděleny před rezervací
cesty, resp. před změnou rezervace. Náklady na změnu rezervace se skládají ze vzniklých vícenákladů příslušné cestovní kanceláře, s

navýšením o manipulační poplatek 30,00 € na účastníka cesty. Změny rezervace od 29. dne před nástupem cesty mohou být provedeny
pouze po odstoupení od cestovní smlouvy při současném novém přihlášení. Poukazujeme pro případ odstoupení na storno podmínky podle
bodů 5.1 až 5.4.
5.10. Během přiměřené lhůty před počátkem cesty může cestující na trvalém datovém nosiči požadovat, že místo něho převezme práva a
povinnosti z cestovní smlouvy třetí osoba ("Name Change"). Cestovní kancelář může odmítnout nástup třetí osoby, pokud tato nesplňuje
mimořádné podmínky cesty nebo je její účast v rozporu s právními předpisy nebo úředními nařízeními. Vstoupí-li do smlouvy třetí osoba, tak
ručí ona a cestující cestovní kanceláři jako společní dlužníci za cenu cesty a za vícenáklady vzniklé v souvislosti se vstupem třetí osoby, které
mohou být na dotaz předem závazně sděleny. Od cestovní kanceláře je účtován k event. vzniklým vícenákladům manipulační poplatek ve výši
30,00 € na účastníka cesty.
5.11. V případě odstoupení může cestovní kancelář vyžadovat od zákazníka skutečně vzniklé vícenáklady.
6. Odstoupení a výpověď ze strany cestovní kanceláře
Cestovní kancelář může před nástupem cesty odstoupit od cestovní smlouvy v následujících případech:
6.1. Při nedosažení vypsaného nebo úředně nařízeného minimálního počtu účastníků může cestovní kancelář odstoupit před počátkem cesty
od cestovní smlouvy. Lhůta pro odstoupení se určuje podle § 651h, odst. 4 čís. 1 ObZ, když je ve vypsání odpovídající cesty poukázáno na
minimální počet účastníků. V každém případě je cestovní kancelář povinna, poté co nastanou tyto předpoklady, okamžitě informovat
zákazníka o tom, že cesta neproběhne a neprodleně mu zaslat prohlášení o odstoupení. Zákazník obdrží zaplacenou cenu cesty neprodleně
zpět. Pokud by bylo již k dřívějšímu termínu jasné, že není možné dosáhnout minimálního počtu účastníků, musí o tom cestovní kancelář
informovat zákazníka.
6.2. Cestovní kancelář může před počátkem cesty odstoupit od smlouvy, pokud je jí na základě nevyhnutelných, výjimečných okolností
zabráněno v plnění smlouvy. V tomto případě musí deklarovat odstoupení neprodleně po zjištění důvodu odstoupení.
7. Omezení ručení
7.1. Smluvní ručení cestovní kanceláře za škody, které nejsou tělesnými újmami, je omezeno na trojnásobek ceny cesty, 1. pokud nebyla
cestujícímu škoda zaviněna jak úmyslně, tak ani z hrubé nedbalosti nebo 2. pokud je cestovní kancelář zodpovědná za škodu vzniklou
cestujícímu pouze kvůli zavinění ze strany poskytovatele služby.
7.2. S ohledem na omezení ručení, vycházející z mezinárodních dohod, jakož i započtení odškodnění nebo náhrad podle těchto
mezinárodních dohod, respektive zde jmenovaných ustanovení, se uplatňuje §§ 651p, odst. 2 a 3 ObZ.
8. Povinná součinnost cestujícího, narušení služeb
8.1. Zákazník je zodpovědný za neprodlené sdělení změny jeho e-mailové adresy a pravidelné sledování své e-mailové komunikace na jím
sděleném e-mailovém účtu.
8.2. Za včasný příjezd je zodpovědný sám cestující. Při leteckých cestách se musí cestující nacházet na letišti minimálně 2 hodiny před
sděleným časem odletu, při plánování příjezdu je třeba zohlednit možná zdržení (např. zácpy) nebo možná zpoždění při příjezdu vlakem
(např. rail & fly).
8.3. Cestující je povinen spolupracovat v rámci zákonných ustanovení při výskytu narušení služeb v té míře, aby bylo zabráněno eventuální
škodě nebo byla co možná nejnižší.
8.4. Cestující je zvláště povinen, sdělit závady cesty neprodleně cestovní kanceláři. Místní vedení cesty, resp. místní zastoupení je pověřeno
postarat se o nápravu, pokud je to možné. Nemůže-li cestovní kancelář na základě zaviněného nenahlášení závady poskytnout nápravu, není
cestující oprávněn, uplatňovat snížení ceny cesty podle § 651m ObZ nebo nároky na náhradu škody podle § 651n Obz.
9. Promlčení
9.1. Nároky cestujícího podle § 651i, odst. 3 ObZ jsou promlčeny po dvou letech, pokud se nároky za usmrcení, zranění a újmě na zdraví
nezakládají na nedbalostním zanedbání povinností cestovní kanceláře nebo na úmyslném nebo nedbalostním zanedbání povinností
zákonného zástupce nebo pomocníka při plnění cestovní kanceláře nebo na hrubě nedbalém zanedbání povinností cestovní kanceláře nebo
na úmyslném zanedbání povinností nebo hrubě nedbalém zanedbání povinností zákonného zástupce nebo pomocníka při plnění cestovní
kanceláře. Promlčení začíná dnem, kterým měl být podle smlouvy ukončen zájezd.
9.2. Postoupení nároků cestujícího na třetí osobu je vyloučeno, ledaže by cestující ujistil jako přihlašovatel ve zvláštním prohlášení, že ručí za
smluvní povinnosti zbývajících spolucestujících nebo se pro cestovní kancelář jedná zřetelně o rodinnou cestu.
10. Pasová, vízová, zdravotní a další, pro jednotlivé země specifická ustanovení

10.1. Cestovní kancelář ručí za to, že poskytne před nástupem cesty státním příslušníkům státu, ve kterém je cesta nabízena, informace o
ustanoveních pasových, vízových a zdravotních předpisů, jakož i o jejich eventuálních změnách. Příslušníkům ostatních států poskytne
informace příslušný konzulát.
10.2. Cestovní kancelář neručí za včasné udělení a doručení nutných víz od příslušných diplomatických zastoupení, i když cestující pověřil
cestovní kancelář jejich obstaráním, ledaže by byla cestovní kancelář za toto zpoždění zodpovědná.
10.3. Cestovní kancelář poukazuje výslovně na to, že v některých zemích existují odchylné ubytovací tarify pro hotelové hosty, kteří mají v
příslušné zemi svoje trvalé bydliště. Proto platí ceny cestovní kanceláře výlučně pro zákazníky, kteří mají své trvalé bydliště v Německu nebo v
jiném sousedním státě, resp. mají trvalé povolení k pobytu pro tyto země. Cestovní kancelář nemá na tato ustanovení žádný vliv. Pro cestující
s trvalým pobytem mimo tyto země mohu vzniknout v místních hotelích vícenáklady, resp. jim zde může být odmítnuto ubytování.
10.4. Cestující je sám zodpovědný za dodržení všech předpisů, důležitých pro uskutečnění cesty. Veškeré újmy, zvláště platby nákladů na
zpětnou přepravu, které vzniknou na základě nerespektování těchto předpisů, jdou k jeho tíži, s výjimkou těch, které jsou podmíněny
neposkytnutím informací nebo nesprávnou informací ze strany cestovní kanceláře.
11. Informace o identitě provádějícího leteckého přepravce
Podle článku 11 Vyhlášky číslo 2111/2005 Evropské unie jsme jako cestovní kancelář povinni, informovat o identitě provádějící letecké
společnosti podle následujícího: »Při rezervaci informuje cestovní kancelář, nezávisle na způsobu rezervace, cestujícího o identitě
provádějícího leteckého přepravce. Není-li při rezervaci provádějící letecký přepravce ještě znám, zajistí cestovní kancelář, že cestující bude
informován o jménu toho leteckého přepravce, který bude dotčený let pravděpodobně provádět. V tomto případě se cestovní kancelář
postará o to, že je cestujícímu podána informace o identitě provádějícího leteckého přepravce, jakmile je tato identita jistá. Dojde-li ke
změně provádějícího leteckého přepravce po rezervaci, provede cestovní kancelář, nezávisle na důvodu změny, okamžitě všechny přiměřené
kroky k tomu, aby bylo zajištěno, že cestující je tak rychle, jak je to možné, informován o této změně. V každém případě bude cestující
informován při odbavení, nebo pokud není při navazujícím letu žádné odbavení nutné, při nástupu do letadla. Cestovní kancelář se postará o
to, že cestující bude informován o identitě leteckého přepravce, zvláště v případě změny leteckého přepravce, jakmile je tento pevně
stanoven. Při vícero leteckých přepravců platí toto pro všechny provádějící letecké přepravce.«
12. Ochrana osobních údajů cestovní kanceláří, jakož i při prověřování solventnosti a splátkové platbě
12.1. Osobní údaje, které předá cestující cestovní kanceláři, jsou cestovní kanceláří pořizována, ukládána, zpracovávána a předávána od
cestovní kanceláře na poskytovatele služeb, pokud je to nutné za účelem založení, provedení nebo ke zrušení cestovní smlouvy. To se děje při
respektování národních a evropských předpisů na ochranu osobních údajů. Detaily najdete níže v bodě 15 těchto VOP.
12.2. Předávání potvrzení o cestě a ostatních cestovních podkladů se děje v zaklíčované podobě. Adresní pole a jména účastníků cesty jsou
skryta.
12.3. Naše firma prověřuje pravidelně při uzavírání smluv a v určitých případech, když se jedná o oprávněný zájem i u kmenových zákazníků,
jejich solventnost. K tomu spolupracujeme se společností Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, od které
dostáváme potřebná data. Z pověření Creditreform Boniversum vám sdělujeme podle čl. 14 EU-DSGVO/Obecného nařízení k ochraně
osobních údajů již předem následující informace: Creditreform Boniversum GmbH je spotřebitelská informační společnost. Provozuje
databázi, ve které jsou uloženy informace k solventnosti soukromých osob. Na tomto základě poskytuje Creditreform Boniversum na své
zákazníky informace o solventnosti. K zákazníkům patří například kreditní instituty, leasingové společnosti, pojišťovny, telekomunikační
společnosti, firmy zpracovávající pohledávky, zásilkové, velkoobchodní a maloobchodní firmy, jakož i jiné firmy, které dodávají, resp.
poskytují zboží a služby. V rámci zákonných ustanovení se část údajů uložených v informační databázi využívá i k ukládání v jiných firemních
databázích, mimo jiné pro využití adres k obchodním účelům. V databázi Creditreform Boniversum jsou uloženy zvláště údaje osob o jméně,
adrese, datu narození, popř. e-mail adrese, platební morálce a podílech ve společnostech. Účelem zpracování uložených údajů je poskytování
informací pro vyhodnocení bonity dotazované osoby. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1f EU DSGVO. Informace o těchto údajích
mohou být podle tohoto poskytnuty pouze tehdy, když zákazník hodnověrně prokáže oprávněný zájem na znalosti těchto informací. Pokud
by byly předávány údaje do států mimo EU, děje se tak na bázi tzv. „Standardních smluvních klausulí“, které jsou k nahlédnutí pod
následujícím odkazem nebo si je odtud můžete nechat i zaslat. Data jsou uložena tak dlouho, jak dlouho je nutná jejich znalost pro splnění
účelu uložení. Zpravidla je jejich znalost potřebná nejprve pro dobu tříletého uložení. Po jejím uplynutí je prověřováno, zda je jejich uložení
dále nutné, jinak jsou v ten den smazána. V případě vyřízení záležitosti jsou data smazána přesně tři roky po vyřízení. Záznamy v seznamu
dlužníků jsou mazány podle § 882e ZPO/Občanský soudní řád přesně po uplynutí tří let od data nařízení zápisu. Oprávněným zájmem ve
smyslu čl. 6, odst. 1f EU-DSGVO může být: rozhodnutí o poskytnutí kreditu, zahájení obchodního vztahu, podílnické poměry, pohledávka,
prověření solventnosti, pojistná smlouva, informace o exekuci. Vůči Creditreform Boniversum GmbH máte právo na informaci o údajích
uložených zde k vaší osobě. Pokud by měly být o vás uložené údaje nesprávné, máte nárok na jejich opravu nebo smazání. Pokud není možné
okamžitě zjistit, zda jsou údaje správné nebo nesprávné, máte až k vyjasnění nárok na zablokování příslušných údajů. Jsou-li vaše údaje
neúplné, tak můžete vyžadovat jejich zkompletování. Jakmile jste dali svolení ke zpracování údajů, uložených u Creditreform Boniversum, tak
máte právo, toto svolení kdykoliv odvolat. Vaším odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vašich údajů, která proběhla na základě
vašeho svolení až k okamžiku eventuálního odvolání. Pokud byste měli připomínky, přání nebo stížnosti k ochraně osobních údajů, můžete se

kdykoliv obrátit na pověřence za ochranu osobních údajů Creditreform Boniversum. Ten vám pomůže rychle a důvěrně ve všech otázkách k
ochraně osobních údajů. Na zpracování údajů u Boniversum si můžete také stěžovat u ve vaší zemi příslušného zemského pověřence za
ochranu osobních údajů. Údaje, uložené k vaší osobě u Creditreform Boniversum, pocházejí z veřejně přístupných zdrojů, od inkasních
společností a jejich zákazníků. K popsání vaší solventnosti vytváří Creditreform Boniversum k vašim údajům skóre hodnotu. Do skóre hodnoty
vstupují údaje ke stáří a pohlaví, adresní data a částečně zkušenosti se splácením. Tyto údaje vstupují do výpočtu skóre vyhodnocení s
rozdílnou závažností. Zákazníci Creditreform Boniversum využívají skóre hodnoty jako pomocný prostředek při provádění vlastních
rozhodnutí o poskytnutí kreditu.
Právo na odvolání:
Zpracování u nás uložených údajů se provádí z nutných, ochrany hodných důvodů věřitele a kreditu, které pravidelně převažují nad vašimi
zájmy, právy a svobodami nebo slouží k uplatňování, výkonu nebo obraně právních nároků. Zpracování vašich údajů můžete rozporovat
pouze z důvodů, které vycházejí z vaší mimořádné situace a musí být prokázány. Pokud takovéto důvody prokazatelně existují, nebudou
údaje již dále zpracovávány. Rozporujete-li zpracování vašich údajů k reklamním a marketingových účelům, tak nebudou vaše údaje k těmto
účelům již zpracovávány. Zodpovědnou osobou ve smyslu čl. 4 čís. 7 EU-DSGVO je Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460
Neuss. Vaší kontaktní osobou v naší společnosti je oddělení Consumer Service, tel.: 02131 36845560, Fax: 02131 36845570, e-mail:
selbstauskunft@boniversum.de. Náš pověřenec za ochranu osobních údajů je k dosažení na následujících kontaktních adresách: Creditreform
Boniversum GmbH, Datenschutzbeauftragter, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, e-mail: datenschutz@boniversum.de.
12.4. Pokud se rozhodnete pro jeden ze způsobů platby našeho partnera Billpay GmbH (www.billpay.de/de/), budete během objednávání
požádáni schválit předání údajů, které jsou nutné pro realizaci platby a prověrku identity a bonity, na Billpay. Jakmile udělíte váš souhlas, jsou
vaše údaje (jméno a příjmení, oslovení, ulice, číslo orientační, PSČ, obec, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo a při platbě
inkasem uvedené bankovní spojení), jakož i údaje v souvislosti s rezervací (jako nákupní košík, historie objednávky, zkušenosti s platbami, IP
adresa, společně s osobními informacemi i osobní údaje) předány na Billpay. Za účelem vlastní prověrky identity a bonity předává Billpay
nebo od Billpay pověřená partnerská firma údaje na ekonomickou informační službu (informační služby) a obdrží od nich informace, jakož i
popř. prověrku bonity na bázi vědecky uznaného matematicko-statistického postupu, do jehož výpočtu vstupují mimo jiného i údaje z adresy.
Detailní informace k tomuto a k využívaným informačním službám získáte v ustanoveních k ochraně osobních údajů
(www.billpay.de/allgemein/datenschutz) firmy Billpay GmbH.
13. Přístup ke smluvním službám pro unijní občany s trvalým bydlištěm v jiném členském státě
Uzavření smlouvy s unijními občany, kteří mají své trvalé bydliště v jiném členském státě, může být odmítnuto, pokud je to bezprostředně
oprávněné objektivními kritérii ve smyslu § 5 DL-InfoV (Nařízení o informačních povinnostech pro poskytovatele služeb). Jedno z takových
bezprostředních oprávnění může být dáno vícenáklady, které vzniknou při realizaci smlouvy s občanem Unie, který má trvalé bydliště v jiném
členském státě. Rozhodnutí je činěno v každém jednotlivém případě a je vůči dotčenému unijnímu občanovi zdůvodněno.
14. Neúčinnost jednotlivých ustanovení
Neúčinnost jednotlivých ustanovení cestovní smlouvy nemá za následek neúčinnost celé cestovní smlouvy.
15. Soudní příslušnost, jednání k ukončení sporu před spotřebitelkou smírčí komisí
15.1. Cestující může cestovní kancelář zažalovat pouze v jejím sídle. Pro žaloby cestovní kanceláře vůči cestujícímu je rozhodující místo
trvalého bydliště cestujícího, ledaže by se jednalo o žalobu vůči osobám, které jsou podnikateli nebo osobám, které přemístily po uzavření
smlouvy své trvalé bydliště do zahraničí nebo jejichž trvalé bydliště nebo obvyklé místo pobytu je k okamžiku vznesení žaloby neznámé. V
těchto případech je rozhodujícím sídlo cestovní kanceláře. Cestovní kancelář: Lastminute Express S.L.U., LMX Viajes, c/ Drago CC HLS, Local
13, 38670 Miraverde - Adeje, Santa Cruz de Tenerife - Španělsko
15.2. Cestovní kancelář není povinna, zúčastnit se jednání k urovnání sporu před spotřebitelkou smírčí komisí a těchto jednání se také
nezúčastňuje. Cestovní kancelář odkazuje pro všechny cestovní smlouvy, které jsou uzavřené elektronickým právním stykem na evropskou
platformu pro urovnání sporů http://ec.europa.eu/consumers/odr. Nezamýšlíme, účastnit se na jednáních k urovnání sporů.
Prohlášení k ochraně osobních údajů Lastminute Express S.L.U.
I. Jméno a adresa zodpovědné osoby
Zodpovědnou osobou ve smyslu základního nařízení k ochraně osobních údajů a ostatních národních zákonů k ochraně osobních údajů
členských států, jakož i dalších právních ustanovení k ochraně osobních údajů je:
Lastminute Express S.L.U.
LMX Viajes
c/ Drago CC HLS, Local 13
38670 Miraverde - Adeje
Santa Cruz de Tenerife - España
Tel.: +34 922 97 17 27 E-Mail: datenschutz@lmx-international.com

