TUI Österreich GmbH, značka GULET
Pojištění proti úpadku

Potvrzení o pojištění pro zájezdy
podle § 651k Občanského zákoníku
Toto potvrzení o pojištění platí pro objednávajícího a pro všechny účastníky zájezdů.
Platnost tohoto potvrzení je omezená do ukončení cesty, nejdéle pak do 31.12.2015
(Pořadatel: TUI Deutschland GmbH, číslo pojištění: 1.050.430; Pořadatel: TUI Österreich GmbH – číslo pojištění: 1.049.624)
Níže uvedený zajišťovatele plateb zákazníků se vůči cestujícím
zaručuje za výše uvedeného pořadatele zájezdů, že jím budou
uhrazeny:
1. zaplacená cena zájezdu, pokud v důsledku platební
neschopnosti nebo po zahájení insolvenčního řízení na majetek
pořadatele zájezdu, bude tato nedobytná, a

Toto ručení zajišťovatele plateb je omezené. Tento ručí za všechny
částky vzniklé dohromady v průběhu roku pouze do výše 110 mil
Euro. Pokud by tato hodnota nestačila pro všechny cestující, pak se
snižuje vyplacená částka v poměru, v jakém stojí suma závazků k
maximální částce ručení. Vypořádání splatných částek proběhne až
po ukončení roku (01.01. až 31.12.), ve kterém nastal pojistný
případ.

2. nutné náklady na zpáteční cestu, které bude muset cestující
uhradit, pokud dojde k platební neschopnosti nebo otevření
insolvenčního řízení na majetek pořadatele zájezdu.

Místo regulace pojištění: Europäische Reiseversicherung AG,
Postfach 80 05 45, 81605 München, Telefon: (089) 41 66 – 15 70;
Telefax: (089) 41 66 – 25 70

Deutscher Reisepreis-Sicherungsverein VVaG
Podpisy

LOGO

S otázkami se obracejte na:
Deutscher Reisepreis-Sicherungsverein VVaG
Verwaltung: Vogelweidestraße 5, 81677 München
Telefon: (089) 41 66 – 15 00
Předseda dozorčí rady: Jürgen Büchy;
Představenstvo: Prof. Wolfgang Richter, Lothar Sturm;
Sídlo společnosti: Berlin (AG Charlottenburg HR B 128319 B)

Reisebedingungen - GULET
Anpassung an die Novelle zum Konsumentenschutzgesetz BGBl.
247/93 und an das Gewährleistungsrechts-Änderungsgesetz, BGBI. I
Nr. 48/2001
Gemeinsam beraten im Konsumentenpolitischen Beirat des
Bundesministers für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz in
Entsprechung des § 73 Abs. 1 GewO 1994 und des § 8 der
Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten
in der Fassung 1994 über die Ausübungsvorschriften für das
Reisebürogewerbe (nunmehr § 6, gem. BGBl. II Nr. 401/98). Das
Reisebüro kann als Vermittler (Abschnitt A) und/oder als Veranstalter
(Abschnitt B) auftreten. Der Vermittler übernimmt die Verpflichtung,
sich um die Besorgung eines Anspruchs auf Leistungen anderer
(Veranstalter, Transportunternehmen, Hotelier usw.) zu bemühen.
Veranstalter ist das Unternehmen, das entweder mehrere touristische
Leistungen
zu
einem
Pauschalpreis
anbietet
(Pauschalreise/Reiseveranstaltung)
oder
einzelne
touristische
Leistungen als Eigenleistungen zu erbringen verspricht und dazu im
allgemeinen eigene Prospekte, Ausschreibungen usw. zur Verfügung
stellt. Ein Unternehmen, das als Reiseveranstalter auftritt, kann auch
als Vermittler tätig werden, wenn Fremdleistungen vermittelt werden (z.
B. fakultativer Ausflug am Urlaubsort), sofern es auf diese
Vermittlerfunktion hinweist.
Die besonderen Bedingungen
- der vermittelten Reiseveranstalter,
- der vermittelten Transportunternehmungen (z.B. Bahn, Bus, Flugzeug
u. Schiff) und
- der anderen vermittelten Leistungsträger gehen vor.
DAS REISEBÜRO ALS VERANSTALTER
Die nachstehenden Bedingungen sind Grundlagen des Vertrages - in
der Folge Reisevertrag genannt -, den Buchende mit einem
Veranstalter entweder direkt oder unter Inanspruchnahme eines
Vermittlers schließen. Für den Fall des Direktabschlusses treffen den
Veranstalter die Vermittlerpflichten sinngemäß. Der Veranstalter
anerkennt grundsätzlich die gegenständlichen ALLGEMEINEN
REISEBEDINGUNGEN, Abweichungen sind in allen seinen
detaillierten Werbeunterlagen gemäß § 6 der Ausübungsvorschriften
ersichtlich gemacht.
1. Buchung/Vertragsabschluß
Der Reisevertrag kommt zwischen dem Buchenden und dem
Veranstalter dann zustande, wenn Übereinstimmung über die
wesentlichen Vertragsbestandteile (Preis, Leistung und Termin)
besteht. Dadurch ergeben sich Rechte und Pflichten für den Kunden.
2. Wechsel in der Person des Reiseteilnehmers
Ein Wechsel in der Person des Reisenden ist dann möglich, wenn die
Ersatzperson alle Bedingungen für die Teilnahme erfüllt und kann auf
zwei Arten erfolgen.
2.1. Abtretung des Anspruchs auf Reiseleistung
Die Verpflichtungen des Buchenden aus dem Reisevertrag bleiben
aufrecht, wenn er alle oder einzelne Ansprüche aus diesem Vertrag an
einen Dritten abtritt. In diesem Fall trägt der Buchende die sich daraus
ergebenden Mehrkosten.
2.2. Übertragung der Reiseveranstaltung
Ist der Kunde gehindert, die Reiseveranstaltung anzutreten, so kann er
das Vertragsverhältnis auf eine andere Person übertragen. Die
Übertragung ist dem Veranstalter entweder direkt oder im Wege des
Vermittlers binnen einer angemessenen Frist vor dem Abreisetermin
mitzuteilen. Der Reiseveranstalter kann eine konkrete Frist vorweg
bekanntgeben. Der Überträger und der Erwerber haften für das noch
unbeglichene Entgelt sowie gegebenenfalls für die durch die
Übertragung entstandenen Mehrkosten zu ungeteilter Hand.
3. Vertragsinhalt, Informationen und sonstige Nebenleistungen
Über die auch den Vermittler treffenden Informationspflichten (nämlich
Informationen
über
Paß-,
Visa-,
Devisen,
Zollund
gesundheitspolizeiliche
Einreisevorschriften)
hinaus
hat
der
Veranstalter in ausreichender Weise über die von ihm angebotene
Leistung zu informieren. Die Leistungsbeschreibungen im zum
Zeitpunkt der Buchung gültigen Katalog bzw. Prospekt sowie die
weiteren darin enthaltenen Informationen sind Gegenstand des
Reisevertrages, es sei denn, dass bei der Buchung anderslautende
Vereinbarungen getroffen wurden. Es wird aber empfohlen, derartige
Vereinbarungen unbedingt schriftlich festzuhalten.
4. Reisen mit besonderen Risken
Bei Reisen mit besonderen Risken (z.B. Expeditionscharakter) haftet
der Veranstalter nicht für die Folgen, die sich im Zuge des Eintrittes der
Risken ergeben, wenn dies außerhalb seines Pflichtenbereiches

geschieht. Unberührt bleibt die Verpflichtung des Reiseveranstalters,
die Reise sorgfältig vorzubereiten und die mit der Erbringung der
einzelnen Reiseleistungen beauftragten Personen und Unternehmen
sorgfältig auszuwählen.
5. Rechtsgrundlage bei Leistungsstörungen
5.1. Gewährleistung
Der Kunde hat bei nicht oder mangelhaft erbrachter Leistung einen
Gewährleistungsanspruch.
Der
Kunde
erklärt
sich
damit
einverstanden, dass ihm der Veranstalter an Stelle seines Anspruches
auf Wandlung oder Preisminderung in angemessener Frist eine
mangelfreie Leistung erbringt oder die mangelhafte Leistung
verbessert. Abhilfe kann in der Weise erfolgen, dass der Mangel
behoben wird oder eine gleich- oder höherwertige Ersatzleistung, die
auch die ausdrückliche Zustimmung des Kunden findet, erbracht wird.
5.2. Schadenersatz
Verletzen der Veranstalter oder seine Gehilfen schuldhaft die dem
Veranstalter aus dem Vertragsverhältnis obliegenden Pflichten, so ist
dieser dem Kunden zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens
verpflichtet. Soweit der Reiseveranstalter für andere Personen als
seine Angestellten einzustehen hat, haftet er - ausgenommen in Fällen
eines Personenschadens - nur, wenn er nicht beweist, dass diese
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit treffen. Außer bei Vorsatz
und grober Fahrlässigkeit trifft den Reiseveranstalter keine Haftung für
Gegenstände, die üblicherweise nicht mitgenommen werden, außer er
hat diese in Kenntnis der Umstände in Verwahrung genommen. Es
wird daher dem Kunden empfohlen, keine Gegenstände besonderen
Werts mitzunehmen. Weiters wird empfohlen, die mitgenommenen
Gegenstände ordnungsgemäß zu verwahren.
5.3. Mitteilung von Mängeln
Der Kunde hat jeden Mangel der Erfüllung des Vertrages, den er
während der Reise feststellt, unverzüglich einem Repräsentanten des
Veranstalters mitzuteilen. Dies setzt voraus, dass ihm ein solcher
bekanntgegeben wurde und dieser an Ort und Stelle ohne
nennenswerte Mühe erreichbar ist. Die Unterlassung dieser Mitteilung
ändert
nichts
an
den
unter
5.1.
beschriebenen
Gewährleistungsansprüchen des Kunden. Sie kann ihm aber als
Mitverschulden angerechnet werden und insofern seine eventuellen
Schadenersatzansprüche schmälern. Der Veranstalter muß den
Kunden aber schriftlich entweder direkt oder im Wege des Vermittlers
auf diese Mitteilungspflicht hingewiesen haben. Ebenso muß der
Kunde gleichzeitig darüber aufgeklärt worden sein, dass eine
Unterlassung der Mitteilung seine Gewährleistungsansprüche nicht
berührt, sie allerdings als Mitverschulden angerechnet werden kann.
Gegebenenfalls empfiehlt es sich, in Ermangelung eines örtlichen
Repräsentanten entweder den jeweiligen Leistungsträger (z. B. Hotel,
Fluggesellschaft) oder direkt den Veranstalter über Mängel zu
informieren und Abhilfe zu verlangen.
5.4. Haftungsrechtliche Sondergesetze
Der Veranstalter haftet bei Flugreisen unter anderem nach dem
Warschauer Abkommen und seinem Zusatzabkommen, bei Bahn- und
Busreisen nach dem Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz.
6. Geltendmachung von allfälligen Ansprüchen
Um die Geltendmachung von Ansprüchen zu erleichtern, wird dem
Kunden empfohlen, sich über die Nichterbringung oder mangelhafte
Erbringung von Leistungen schriftliche Bestätigungen geben zu lassen
bzw. Belege, Beweise, Zeugen zu sichern. Gewährleistungsansprüche
können nur innerhalb von 6 Monaten geltend gemacht werden. Für
Buchungen ab dem 1. Jänner 2002 gilt gegenüber Verbrauchern eine
Frist von zwei Jahren. Schadenersatzansprüche verjähren nach 3
Jahren. Es empfiehlt sich im Interesse des Reisenden, Ansprüche
unverzüglich nach Rückkehr von der Reise direkt beim Veranstalter
oder im Wege des vermittelnden Reisebüros geltend zu machen, da
mit zunehmender Verzögerung mit Beweisschwierigkeiten zu rechnen
ist.
7. Rücktritt vom Vertrag
7.1. Rücktritt des Kunden vor Antritt der Reise
a) Rücktritt ohne Stornogebühr
Abgesehen von den gesetzlich eingeräumten Rücktrittsrechten kann
der Kunde, ohne dass der Veranstalter gegen ihn Ansprüche hat, in
folgenden, vor Beginn der Leistung eintretenden Fällen zurücktreten:
Wenn wesentliche Bestandteile des Vertrages, zu denen auch der
Reisepreis zählt erheblich geändert werden. In jedem Fall ist die
Vereitelung des bedungenen Zwecks bzw. Charakters der
Reiseveranstaltung, sowie eine gemäß Abschnitt 8.1. vorgenommene
Erhöhung des vereinbarten Reisepreises um mehr als 10 Prozent eine
derartige Vertragsänderung. Der Veranstalter ist verpflichtet, entweder
direkt oder im Wege des vermittelnden Reisebüros dem Kunden die
Vertragsänderung unverzüglich zu erklären und ihn dabei über die
bestehende Wahlmöglichkeit entweder die Vertragsänderung zu
akzeptieren oder vom Vertrag zurückzutreten, zu belehren; der Kunde
hat sein Wahlrecht unverzüglich auszuüben. Sofern den Veranstalter

ein Verschulden am Eintritt des den Kunden zum Rücktritt
berechtigenden Ereignisses trifft, ist der Veranstalter diesem
gegenüber zum Schadenersatz verpflichtet.
b) Anspruch auf Ersatzleistung
Der Kunde kann, wenn er von den Rücktrittsmöglichkeiten laut lit. a
nicht Gebrauch macht und bei Stornierung des Reiseveranstalters
ohne Verschulden des Kunden, an Stelle der Rückabwicklung des
Vertrages dessen Erfüllung durch die Teilnahme an einer
gleichwertigen anderen Reiseveranstaltung verlangen, sofern der
Veranstalter zur Erbringung dieser Leistung in der Lage ist. Neben
dem Anspruch auf ein Wahlrecht steht dem Kunden auch ein Anspruch
auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Vertrages zu, sofern nicht
die Fälle des 7.2. zum Tragen kommen.
c) Rücktritt mit Stornogebühr
Die Stornogebühr steht in einem prozentuellen Verhältnis zum
Reisepreis und richtet sich bezüglich der Höhe nach dem Zeitpunkt der
Rücktrittserklärung und der jeweiligen Reiseart. Als Reisepreis bzw.
Pauschalpreis ist der Gesamtpreis der vertraglich vereinbarten
Leistung zu verstehen. Der Kunde ist in allen nicht unter lit. a
genannten Fällen gegen Entrichtung einer Stornogebühr berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle der Unangemessenheit der
Stornogebühr kann diese vom Gericht gemäßigt werden Je nach
Reiseart ergeben sich pro Person folgende Stornosätze:
1. Sonderflüge (Charter), Gruppen-IT (Gruppenpauschalreisen im
Linienverkehr), Autobusgesellschaftsreisen (Mehrtagesfahrten)
bis 30. Tag vor Reiseantritt..................................10%
ab 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt ...................25%
ab 19. bis 10. Tag vor Reiseantritt ................... 50%
ab 9. bis 4. Tag vor Reiseantritt ........................65%
ab
dem
3.
Tag
(72
Stunden)
vor
Reiseantritt
...................................................85% des Reisepreises.
2. Einzel-IT (individuelle Pauschalreisen im Linienverkehr),
Bahngesellschaftsreisen (ausgenommen Sonderzüge)
bis 30. Tag vor Reiseantritt ................................10%
ab 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt ....................15%
ab 19. bis 10. Tag vor Reiseantritt ...................20%
ab 9. bis 4. Tag vor Reiseantritt ....................... 30%
ab
dem
3.
Tag
(72
Stunden)
vor
Reiseantritt
...................................................45% des Reisepreises.
Für Hotelunterkünfte,
Ferienwohnungen,
Schiffsreisen, BusEintagesfahrten, Sonderzüge und Linienflugreisen zu Sondertarifen
gelten besondere Bedingungen. Diese sind im Detailprogramm
anzuführen.
Rücktrittserklärung
Beim Rücktritt vom Vertrag ist zu beachten: Der Kunde (Auftraggeber)
kann jederzeit dem Reisebüro, bei dem die Reise gebucht wurde,
mitteilen, dass er vom Vertrag zurücktritt. Bei einer Stornierung
empfiehlt es sich, dies - mittels eingeschriebenen Briefes oder persönlich mit gleichzeitiger schriftlicher Erklärung zu tun.
d) No-show
No-show liegt vor, wenn der Kunde der Abreise fernbleibt, weil es ihm
am Reisewillen mangelt oder wenn er die Abreise wegen einer ihm
unterlaufenen Fahrlässigkeit oder wegen eines ihm widerfahrenen
Zufalls versäumt. Ist weiters klargestellt, dass der Kunde die
verbleibende Reiseleistung nicht mehr in Anspruch nehmen kann oder
will, hat er bei Reisearten laut lit. c 1. (Sonderflüge, usw.) 85 Prozent,
bei den Reisearten laut lit. c 2. (Einzel-IT, usw.) 45 Prozent des
Reisepreises zu bezahlen. Im Falle der Unangemessenheit der
obgenannten Sätze können diese vom Gericht im Einzelfall gemäßigt
werden.
7.2. Rücktritt des Veranstalters vor Antritt der Reise
a) Der Veranstalter wird von der Vertragserfüllung befreit, wenn eine in
der Ausschreibung von vornherein bestimmte Mindestteilnehmerzahl
nicht erreicht wird und dem Kunden die Stornierung innerhalb der in
der Beschreibung der Reiseveranstaltung angegebenen oder
folgenden Fristen schriftlich mitgeteilt wurde:
- bis zum 20. Tag vor Reiseantritt bei Reisen von mehr als 6 Tagen,
- bis zum 7. Tag vor Reiseantritt bei Reisen von 2 bis 6 Tagen,
- bis 48 Stunden vor Reiseantritt bei Tagesfahrten.
Trifft
den
Veranstalter
an
der
Nichterreichung
der
Mindestteilnehmerzahl
ein
über
die
leichte
Fahrlässigkeit
hinausgehendes Verschulden, kann der Kunde Schadenersatz
verlangen; dieser ist mit der Höhe der Stornogebühr pauschaliert. Die
Geltendmachung eines diesen Betrag übersteigenden Schadens wird
nicht ausgeschlossen.
b) Die Stornierung erfolgt auf Grund höherer Gewalt, d.h. auf Grund
ungewöhnlicher und unvorhersehbarer Ereignisse, auf die derjenige,
der sich auf höhere Gewalt beruft, keinen Einfluß hat und deren Folgen
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden
werden können. Hiezu zählt jedoch nicht die Überbuchung, wohl aber
staatliche Anordnungen, Streiks, Krieg oder kriegsähnliche Zustände,
Epidemien, Naturkatastrophen usw.
c) In den Fällen a) und b) erhält der Kunde den eingezahlten Betrag
zurück. Das Wahlrecht gemäß 7.1.b, 1. Absatz steht im zu.

7.3. Rücktritt des Veranstalters nach Antritt der Reise
Der Veranstalter wird von der Vertragserfüllung dann befreit, wenn der
Kunde im Rahmen einer Gruppenreise die Durchführung der Reise
durch grob ungebührliches Verhalten, ungeachtet einer Abmahnung,
nachhaltig stört. In diesem Fall ist der Kunde, sofern ihn ein
Verschulden trifft, dem Veranstalter gegenüber zum Ersatz des
Schadens verpflichtet.
8. Änderung des Vertrages
8.1. Preisänderungen
Der Veranstalter behält sich vor, den mit der Buchung bestätigten
Reisepreis aus Gründen, die nicht von seinem Willen abhängig sind,
zu erhöhen, sofern der Reisetermin mehr als zwei Monate nach dem
Vertragsabschluß liegt. Derartige Gründe sind ausschließlich die
Änderung der Beförderungskosten - etwa der Treibstoffkosten - der
Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Landegebühren, Ein- oder
Ausschiffungsgebühren in Häfen und entsprechende Gebühren auf
Flughäfen oder die für die betreffende Reiseveranstaltung
anzuwendenden Wechselkurse. Bei einer Preissenkung aus diesen
Gründen ist diese an den Reisenden weiterzugeben. Innerhalb der
Zweimonatsfrist können Preiserhöhungen nur dann vorgenommen
werden, wenn die Gründe hiefür bei der Buchung im einzelnen
ausgehandelt und am Buchungsschein vermerkt wurden. Ab dem 20.
Tag vor dem Abreisetermin gibt es keine Preisänderung. Eine
Preisänderung ist nur dann zulässig, wenn bei Vorliegen der
vereinbarten Voraussetzungen auch eine genaue Angabe zur
Berechnung des neuen Preises vorgesehen ist. Dem Kunden sind
Preisänderungen und deren Umstände unverzüglich zu erklären. Bei
Änderungen des Reisepreises um mehr als 10 Prozent ist ein Rücktritt
des Kunden vom Vertrag ohne Stornogebühr jedenfalls möglich (siehe
Abschnitt 7.1.a.).
8.2. Leistungsänderungen nach Antritt der Reise
- Bei Änderungen, die der Veranstalter zu vertreten hat, gelten jene
Regelungen, wie sie in Abschnitt 5 (Rechtsgrundlagen bei
Leistungsstörungen) dargestellt sind
- Ergibt sich nach der Abreise, dass ein erheblicher Teil der vertraglich
vereinbarten Leistungen nicht erbracht wird oder nicht erbracht werden
kann, so hat der Veranstalter ohne zusätzliches Entgelt angemessene
Vorkehrungen zu treffen, damit die Reiseveranstaltung weiter
durchgeführt werden kann. Können solche Vorkehrungen nicht
getroffen werden oder werden sie vom Kunden aus triftigen Gründen
nicht akzeptiert, so hat der Veranstalter ohne zusätzliches Entgelt
gegebenenfalls für eine gleichwertige Möglichkeit zu sorgen, mit der
der Kunde zum Ort der Abreise oder an einen anderen mit ihm
vereinbarten Ort befördert wird. Im übrigen ist der Veranstalter
verpflichtet, bei Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung des
Vertrages dem Kunden zur Überwindung von Schwierigkeiten nach
Kräften Hilfe zu leisten.
9. Auskunftserteilung an Dritte
Auskünfte über die Namen der Reiseteilnehmer und die
Aufenthaltsorte von Reisenden werden an dritte Personen auch in
dringenden Fällen nicht erteilt, es sei denn, der Reisende hat eine
Auskunftserteilung ausdrücklich gewünscht. Die durch die Übermittlung
dringender Nachrichten entstehenden Kosten gehen zu Lasten des
Kunden. Es wird daher den Reiseteilnehmern empfohlen, ihren
Angehörigen die genaue Urlaubsanschrift bekanntzugeben.
10. Allgemeines
Die unter B angeführten Abschnitte 7.1. lit. c, vormals lit.b (Rücktritt),
7.1. lit d, vormals lit. c (No-show) sowie 8.1. (Preisänderungen) sind als
unverbindliche Verbandsempfehlung unter 1 Kt 718/91-3 und sind
nunmehr als solche unter 25 Kt 793/96-3 im Kartellregister
eingetragen.
ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN zu den ARB 1992 für alle TUI
Österreich - Reisen:
Beachten Sie bitte den nachfolgenden Text, denn er wird zusammen
mit den ALLGEMEINEN REISEBEDINGUNGEN (ARB 1992),
gemeinsam beraten im Konsumentenpolitischen Beirat des
Bundesministeriums für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz,
Inhalt Ihres mit uns abgeschlossenen Reisevertrages.
1. Anmeldung/Buchung
1.1. Folgender Teil der ARB 1992 wird nicht anerkannt: "Der
Reisevertrag kommt zwischen dem Buchenden und dem Veranstalter
zustande,
wenn
Übereinstimmung
über
die
wesentlichen
Vertragsbestandteile (Preis, Leistung und Termin) besteht. Dadurch
ergeben sich Rechte und Pflichten für den Kunden." Anstelle dieser
Bestimmung gilt folgende Regelung: "Der Reisevertrag zwischen dem
Buchenden und dem Veranstalter kommt erst durch die rechtzeitige,
schriftliche Annahme durch den Reiseveranstalter zustande. Bei
Buchung ist eine Anzahlung von 20 % des Arrangementpreises im
Reisebüro zu leisten. Der Restbetrag ist bei Übergabe der

Reiseunterlagen zu bezahlen, nicht früher als 20 Tage vor Reiseantritt.
Allfällige Druckfehler oder Änderungen nach Drucklegung des
Kataloges werden Ihnen vom Reisebüro mitgeteilt."
1.2. Der Reiseteilnehmer hat während der Zeit der Vertragsabwicklung
Änderungen seines Namens, sowie jede Änderung seiner Anschrift
sofort schriftlich anzuzeigen. Gibt der Reiseteilnehmer eine Änderung
seiner Anschrift nicht bekannt und gehen ihm deshalb an die von ihm
zuletzt bekannt gegebene Anschrift gesandte, rechtlich bedeutsame
Erklärungen nicht zu, so gelten die Erklärungen trotzdem als
zugegangen.
2. Leistungsänderungen/Verlängerung des Urlaubsaufenthaltes
Nicht in Anspruch genommene Leistungen können im Allgemeinen
nicht erstattet werden. Die Verlängerung des Urlaubsaufenthaltes ist
nur nach Rücksprache mit unserer Urlaubsbetreuung sowie je nach
Verfügbarkeit der Unterbringung und späterer Rückflugplätze möglich.
Bei Ferienaufenthalten über 3 Wochen entstehen Kosten für
freibleibende oder freizuhaltende Flugplätze. Es ist daher die
Berechnung einer Flugausgleichsgebühr möglich. Im Linienflugverkehr
sind
besondere
Tarifund Anwendungsbestimmungen
zu
berücksichtigen. Bei einer Umbuchung von Linienflügen z.B. infolge
einer Aufenthaltsverlängerung können Mehrkosten entstehen.
3. Preisänderungen zum Katalog
3.1. Vor Vertragsabschluss
Wir behalten uns vor, bis zum Vertragsabschluss Änderungen der
Katalogpreise, die sich zum Beispiel aus gestiegenen Kosten und
Gebühren ergeben, vorzunehmen.
3.2. Nach Vertragsabschluss
Eine Reisepreiserhöhung ist in dem Umfang möglich, wie sich durch
die Preisänderung der Leistungsträger die Erhöhung des
(entsprechenden) Reisekostenanteils auf den Reisepreis im Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses auswirkt. Der Reisepreis kann sich in dem
Verhältnis erhöhen, in dem sich die jeweilige Kostenposition erhöht, an
die die Preiserhöhung geknüpft ist. Erhöhen sich die bei Abschluss des
Reisevertrages
bestehenden
Beförderungskosten
für
den
Reiseveranstalter, etwa auf Grund gestiegener Treibstoffkosten, so hat
der Reiseveranstalter das Recht, diese Zusatzkosten nach folgender
Regelung den Kunden zusätzlich in Rechnung zu stellen.
1) Bei einer Preiserhöhung, welche vom Beförderungsunternehmen
dem Reiseveranstalter pro Sitzplatz in Rechnung gestellt wird, kann
der Reiseveranstalter diese Zusatzkosten an den Kunden
weiterverrechnen.
2) Wird seitens des Beförderungsunternehmens die Preiserhöhung für
das gesamte Beförderungsmittel in Rechnung gestellt, so können
diese zusätzlichen Kosten durch die Zahl der Sitzplätze des
vereinbarten Beförderungsmittels geteilt, und der sich so für den
Einzelplatz ergebende Erhöhungsbetrag vom Reisenden verlangt
werden.
Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden
Abgaben/Steuern, wie z.B. Hafen oder Flughafengebühren,
Umsatzsteuer oder Taxen gegenüber dem Reiseveranstalter erhöht,
so kann der Reisepreis um den sich aus diesen erhöhten Kosten
ergebenden Betrag gegenüber den Kunden erhöht werden. Verändern
sich die der Kalkulation zugrunde liegenden Wechselkurse nach
Abschluss des Reisevertrages, so kann der Reiseveranstalter die sich
daraus ergebenden Mehrkosten an den Kunden weiterverrechnen.
Eine Preissenkung aus diesen Gründen ist an den Reisenden
weiterzugeben. Die Berechnung des neuen (gesenkten) Preises bzw.
die Preissenkung erfolgt sinngemäß bzw. analog zu den obigen
Bestimmungen.
4. Umbuchungen/Stornierungen/ Namensänderungen
Werden von Ihnen nach erfolgter Buchung Änderungen hinsichtlich
des abgeschlossenen Vertrages gewünscht (Reisetermin, Reiseziel,
Unterkunft, Beförderungsart, etc.), bedarf es einer neuen Vereinbarung
mit dem Veranstalter. Bei Buchung aus diesem Katalog ist bis zum 28.
Tag vor Reiseantritt eine kostenlose Umbuchungsmöglichkeit innerhalb
des aktuellen Programms zulässig, sofern die Neubuchung mindestens
dem Wert der ursprünglichen Reise entspricht. Ist dies nicht der Fall,
eine Umbuchung im Rahmen einer neuen Vereinbarung mit dem
Veranstalter im Einzelfall aber dennoch möglich, fällt für die
entstandenen Unkosten pro Person eine Umbuchungsgebühr von EUR
30,- an. Eine Umbuchung ab dem 27. Tag vor Reiseantritt gilt als
Rücktritt und es werden die unter Punkt 7.1.c. der ARB (Teil B)
angeführten
Stornogebühren
in
Rechnung
gestellt.
Für
Namensänderungen ab dem 27. Tag vor Reiseantritt werden für jeden
zu
ändernden
Namen
EUR
30,verrechnet.
Bei
Linienpauschalarrangements gelten für Umbuchungen, Stornierungen
und Namensänderungen abweichende Bedingungen. Diese sind im
Preisteil gesondert angeführt. Für Hotelunterkünfte, Ferienwohnungen
und Schiffsreisen gelten die unter Punkt 7.1.c.1 genannten
Stornogebühren.

5. Tramper/Flug-Only
Tramper (Flug-Only-Kunden) sind verpflichtet deren Rückflüge gemäß
den Angaben in den Reiseunterlagen selbst rückzubestätigen. Mit uns
abgeschlossene
Reiseverträge
unterliegen
den
Allgemeine
Reisebedingungen (ARB 1992) in Anpassung an die Novelle zum
Konsumentenschutzgesetz,
BGBl.
247/93
und
an
das
Gewährleistungsrechts-Änderungsgesetz, BGBI. I Nr. 48/2001, sowie
unseren ergänzenden Bestimmungen zu den von uns anerkannten
ARB 1992 Änderungen der Katalogpreise vor Buchung (dem
Vertragsabschluss) insbesondere aufgrund von Erhöhungen der
Flughafentaxen, Sicherheitsgebühren, Landegebühren, Gebühren in
Häfen und Treibstoffpreise sowie Druckfehler und Preiskorrekturen
sind dem Veranstalter ausdrücklich vorbehalten. Es gelten
ausschließlich die Preise des Vertragsabschlusses
6. Umbuchung/Stornierung/Namensänderung
Werden von Ihnen nach erfolgter Buchung Änderungen hinsichtlich
des abgeschlossenen Vertrages gewünscht (Reisetermin, Reiseziel,
Unterkunft, Beförderungsart, etc.), bedarf es einer neuen Vereinbarung
mit dem Veranstalter. Bei Buchung aus diesem Katalog ist bis zum 28.
Tag vor Reiseantritt eine kostenlose Umbuchungsmöglichkeit innerhalb
des aktuellen Programms zulässig, sofern die Neubuchung mindestens
dem Wert der ursprünglichen Reise entspricht. Ist dies nicht der Fall,
eine Umbuchung im Rahmen einer neuen Vereinbarung mit dem
Veranstalter im Einzelfall aber dennoch möglich, fällt für die
entstandenen Unkosten pro Person eine Umbuchungsgebühr von EUR
30,- an. Eine Umbuchung ab dem 27. Tag vor Reiseantritt gilt als
Rücktritt und es werden die unter Punkt 7.1.c. der ARB (Teil B)
angeführten
Stornogebühren
in
Rechnung
gestellt.
Für
Namensänderungen ab dem 27. Tag vor Reiseantritt werden für jeden
zu
ändernden
Namen
EUR
30,verrechnet.
Bei
Linienpauschalarrangements gelten für Umbuchungen, Stornierungen
und Namensänderungen abweichende Bedingungen. Diese sind im
Preisteil gesondert angeführt. Für Hotelunterkünfte, Ferienwohnungen
und Schiffsreisen gelten die unter Punkt 7.1.c.1 genannten
Stornogebühren.
7. Versicherung
Der TUI-Reiseschutz wird automatisch bei jeder Buchung mitgebucht.
Wollen Sie die Vorteile dieses Angebotes jedoch nicht nutzen, geben
Sie dies bitte sofort, bei der Buchung im Reisebüro, bekannt.
Informationen
dazu
erhalten
Sie
bei
der
Europäischen
Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien, Tel.
+43/1/317
25
00-73930,
Fax
+43/1/319
93
67,
EMail:info@europaeische.at.
Als
Vertragsgrundlage
gelten
die
EUROPÄISCHEN
Reiseversicherungsbedingungen ERV-RVB 2011 – diese erhalten Sie
auf Wunsch von Ihrem Reisebüro oder von der Europäischen
Reiseversicherung. Der Versicherungsschutz gilt subsidiär. Auf den
Versicherungsvertrag ist österreichisches Recht anzuwenden.
Wichtige Informationen zur Stornoversicherung:
Ein Stornoversicherungsfall liegt vor, wenn aus einem der folgenden
Gründe eine Reise nicht angetreten werden kann oder abgebrochen
werden muss:
a) unerwartete schwere Erkrankung, schwere unfallbedingte
Körperverletzung, Impfunverträglichkeit oder Tod der versicherten
Person, wenn sich daraus für die gebuchte Reise zwingend die
Reiseunfähigkeit ergibt (bei psychischen Erkrankungen nur bei
stationärem Krankenhausaufenthalt oder Behandlung durch einen
Facharzt der Psychiatrie);
b) Lockerung von implantierten Gelenken der versicherten Person,
wenn sich daraus für die gebuchte Reise zwingend die
Reiseunfähigkeit ergibt;
c) Schwangerschaft der versicherten Person, wenn die
Schwangerschaft erst nach der Reisebuchung festgestellt wurde.
Wurde die Schwangerschaft bereits vor Reisebuchung festgestellt,
werden die Stornokosten nur übernommen, wenn schwere
Schwangerschaftskomplikationen (diese müssen ärztlich bestätigt
sein) auftreten;
d) unerwartete schwere Erkrankung, schwere unfallbedingte
Körperverletzung
oder
Tod
(auch
Selbstmord)
von
Familienangehörigen oder einer anderen persönlich nahe stehenden
Person (diese muss dem Versicherer bei Versicherungsabschluss
schriftlich namentlich genannt werden; pro Buchung kann nur eine
nahestehende Person angegeben werden), wodurch die Anwesenheit
der versicherten Person dringend erforderlich ist.
e) bedeutender Sachschaden am Eigentum der versicherten Person
an ihrem Wohnsitz infolge Elementarereignis (Hochwasser, Sturm
usw.), Feuer, Wasserrohrbruch oder Straftat eines Dritten, der ihre
Anwesenheit erforderlich macht;
f) unverschuldeter Verlust des Arbeitsplatzes infolge Kündigung der
versicherten Person durch den Arbeitgeber;
g) Einberufung der versicherten Person zum Grundwehr- bzw.
Zivildienst, vorausgesetzt die zuständige Behörde akzeptiert die
Reisebuchung nicht als Grund zur Verschiebung der Einberufung;

h) Einreichung der Scheidungsklage (bei einvernehmlicher Trennung
der dementsprechende Antrag) beim zuständigen Gericht unmittelbar
vor der versicherten gemeinsamen Reise der betroffenen Ehepartner;
i) bei eingetragenen Lebenspartnerschaften die Einreichung der
Auflösungsklage (bei einvernehmlicher Trennung der entsprechende
Antrag) unmittelbar vor der versicherten gemeinsamen Reise der
betroffenen Lebenspartner;
j) Auflösung der Lebensgemeinschaft (mit gleicher Meldeadresse seit
mindestens sechs Monaten) durch Aufgabe des gemeinsamen
Wohnsitzes unmittelbar vor der versicherten gemeinsamen Reise der
betroffenen Lebensgefährten;
k) Nichtbestehen der Reifeprüfung oder einer gleichartigen
Abschlussprüfung einer mindestens 3-jährigen Schulausbildung durch
die versicherte Person unmittelbar vor dem Reisetermin der vor der
Prüfung gebuchten, versicherten Reise;
l) Eintreffen einer unerwarteten gerichtlichen Vorladung der
versicherten Person, vorausgesetzt das zuständige Gericht akzeptiert
die Reisebuchung nicht als Grund zur Verschiebung der Vorladung.
Als Familienangehörige gelten Ehepartner (bzw. eingetragener
Lebenspartner
oder
im
gemeinsamen
Haushalt
lebender
Lebensgefährte), Kinder (Stief-, Schwieger-, Enkel-, Pflege-), Eltern
(Stief-,
Schwieger-,
Groß-,
Pflege-),
Geschwister
und
Schwager/Schwägerin der versicherten Person - bei eingetragenem
Lebenspartner oder im gemeinsamen Haushalt lebendem
Lebensgefährten zusätzlich dessen Kinder, Eltern und Geschwister.
Von der Reisestornierung ausgeschlossen sind Stornierungen, u.a.
wenn
1. der Reisestornogrund bei Versicherungsabschluss bzw. der
Reiseabbruchgrund bei Reiseantritt bereits vorgelegen hat oder
voraussehbar gewesen ist;
2. der Reisestorno- oder Reiseabbruchgrund in Zusammenhang steht
mit einer bestehenden Erkrankung, wenn diese
- ambulant in den letzten sechs Monaten oder
- stationär in den letzten neun Monaten
vor Versicherungsabschluss (bei Reisestorno) bzw. vor Reiseantritt
(bei
Reiseabbruch)
behandelt
wurde
(ausgenommen
Kontrolluntersuchungen);
3. der vom Versicherer beauftragte Facharzt/Vertrauens arzt die
Reiseunfähigkeit nicht bestätigt;
4. der Reisestornogrund in Zusammenhang steht mit einer Pandemie
oder Epidemie.
Wenn Sie die Reise nicht antreten können, stornieren Sie bitte
unverzüglich bei der Buchungsstelle (z.B. Reise büro) und
verständigen Sie gleichzeitig das Service Center der Europäischen
(per Fax, Post, E-Mail oder Online-Schadensmeldung). Geben Sie
dabei folgende Daten bekannt: Vor- und Zuname, Adresse,
Reisetermin, Stornodatum und -grund, Buchungsbestätigung und
Versicherungsnachweis. Bei Erkrankung/Unfall lassen Sie sich bitte ein
detailliertes ärztliches Attest/Unfallbericht ausstellen – verwenden Sie
dazu das Schadensformular. Legen Sie die Krankmeldung bei der
Sozialversicherung und die Bestätigung über verordnete Medikamente
bei.
Schadensabwicklung/Versicherer:
Europäische Reiseversicherung AG,
Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien
Service Center:
Tel. +43/1/319 93 67-73930
Fax +43/1/319 93 67
Mail: schaden@europaeische.at
www.europaeische.at
Notruf 24 Stunden täglich: +43/1/50 444 00
Sitz in Wien. Firmenbuch HG Wien FN 55418y,
DVR-Nr. 0490083.
Die Gesellschaft gehört zur Unternehmensgruppe der Assicurazioni
Generali S.p.A., Triest, eingetragen im Versicherungsgruppenregister
der ISVAP unter der Nummer 026.
Aufsichtsbehörde:
FMA Finanzmarktaufsicht,
Bereich: Versicherungsaufsicht,
Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien.
TUI Österreich ist mit der Schadensregulierung in keiner Weise
befasst.
Über
die
Anerkennung
oder
Ablehnung
von
Versicherungsleistungen entscheidet ausschließlich der Versicherer.
Europäische Reiseversicherung. Änderungen vorbehalten.
TUI Österreich GmbH
A-1190 Wien, Heiligenstädter Straße 31
DVR 0696498, FN 49448 v

Cestovní podmínky - GULET
Aktualizace na novelu Zákona o ochraně spotřebitelů /
Konsumentenschutzgesetz BGBI. 247/93 a na změnu Zákona o
záručním plnění, BGBl. I čís. 48/2001
Projednáváno společně ve spotřebitelsko-politickém poradním sboru
Spolkového ministerstva zdravotnictví, sportu a ochrany spotřebitelů ve
shodě s § 73 odst. 1 GewO 1994 a § 8 Nařízení spolkového ministra
pro hospodářské záležitosti, ve znění 1994 o prováděcích předpisech
pro podnikání v cestovním ruchu (nyní § 6, podle BGB1. II čís. 401/98).
Cestovní agentura může vystupovat jako zprostředkovatel (část A)
a/nebo jako cestovní kancelář (část B). Zprostředkovatel přebírá
závazek, snažit se o obstarání nároku na služby od ostatních
(cestovních kanceláří, přepravních společností, hoteliérů atd.).
Cestovní kancelář je firma, která nabízí buď několik turistických služeb
za paušální cenu (paušální cesty/pořádání cest) nebo slibuje jako
vlastní výkon poskytnutí turistických služeb a obecně k tomu vydává
vlastní prospekty, popisy výkonů atd. Firma, která vystupuje jako
cestovní kancelář, může být činná i jako zprostředkovatel, pokud
dochází ke zprostředkování cizích služeb (např. fakultativní výlet v
místě dovolené), pokud na tuto zprostředkovatelskou funkci poukáže.
Zvláštní podmínky
- zprostředkovaných cestovních kanceláří,
- zprostředkovaných přepravních společností (např. vlak, autobus,
letadlo a loď) a
- ostatních zprostředkovaných poskytovatelů služeb mají přednost.
CESTOVNÍ AGENTURA JAKO CESTOVNÍ KANCELÁŘ
Následné podmínky jsou základem smlouvy - v následujícím
jmenovaná jako cestovní smlouva -, kterou uzavírá rezervující s
cestovní kanceláří buď přímo, nebo s využitím zprostředkovatele. Pro
případ přímé smlouvy se týkají cestovní kanceláře povinnosti
zprostředkovatele v logickém slova smyslu. Cestovní kancelář uznává
zásadně předmětné OBECNÉ CESTOVNÍ PODMÍNKY, odchylky musí
být podle § 6 prováděcích předpisů ve všech jeho detailních
reklamních podkladech zvýrazněny.
1. Rezervace/uzavření smlouvy
Cestovní smlouva mezi rezervujícím a cestovní kanceláří se uskuteční
poté, když existuje shoda o důležitých součástech smlouvy (cena,
služba a termín). Tím vznikají pro zákazníka práva a povinnosti.
2. Změna v osobě účastníka cesty
Změna osoby cestujícího je možná tehdy, když náhradní osoba splní
všechny podmínky pro účast a může být provedena dvěma způsoby.
2.1. Postoupení nároku na cestovní službu
Když rezervující postoupí všechny nebo jednotlivé nároky z této
smlouvy na třetí osobu, zůstávají jeho povinnosti z této cestovní
smlouvy zachovány. V tomto případě nese rezervující vícenáklady,
vzniklé z této změny.
2.2. Přenesení cesty
Je-li zákazníkovi zabráněno nastoupit cestu, tak může přenést smluvní
vztah na jinou osobu. Přenos musí být oznámen cestovní kanceláři
buď přímo, nebo přes zprostředkovatele během přiměřené lhůty před
termínem odjezdu. Cestovní kancelář může předem oznámit konkrétní
lhůtu. Převádějící a přebírající ručí za ještě nesplacenou cenu, jakož i
za popřípadě přenosem vzniklé vícenáklady rukou nerozlučnou.
3. Obsah smlouvy, informace a ostatní vedlejší výkony
Mimo informační povinnosti týkající se i zprostředkovatele (totiž
informace o pasových, vízových, devizových, celních a zdravotněpolicejních vstupních předpisech), musí cestovní kancelář v dostatečné
míře informovat o jí nabízených službách. Popisy služeb v katalogu,
resp. prospektu, platných k okamžiku rezervace, jakož i další zde
obsažené informace, jsou součástí cestovní smlouvy, ledaže by byly
při rezervaci domluveny jinak znějící dohody. Doporučuje se ale,
takového dohody zaznamenat bezpodmínečně písemně.
4. Cesty s mimořádnými riziky
U cest s mimořádnými riziky (např. expediční charakter) neručí
cestovní kancelář za následky, které vyvstanou při vzniku rizik, pokud
se toto stane mimo okruh jejích povinností. Nedotčená zůstává
povinnost cestovní kanceláře k pečlivé přípravě cesty a pečlivého
výběru osob a firem pověřených poskytnutím jednotlivých cestovních
služeb.
5. Právní podklad při závadných službách
5.1. Záruka
Zákazník má při neposkytnuté nebo závadné službě nárok na
poskytnutí záruky. Zákazník prohlašuje, že je srozuměn s tím, že mu
cestovní kancelář na místě jeho nároku na změnu nebo snížení ceny
poskytne v přiměřené lhůtě nezávadnou službu nebo závadnou službu

zlepší. Náprava může být provedena také tím způsobem, že dojde k
odstranění závady nebo bude se souhlasem zákazníka poskytnuta
stejně hodnotná nebo lepší náhradní služba.
5.2. Náhrada škody
Poruší-li cestovní kancelář nebo její pomocníci z vlastní viny povinnosti
příslušející cestovní kanceláři ze smluvního vztahu, je tato povinna
nahradit zákazníkovi takto vzniklé škody. Pokud ručí cestovní kancelář
za jiné osoby, než za své zaměstnance, ručí - s výjimkou případů újmy
na zdraví - pouze tehdy, pokud neprokáže, že tito nejednali ani
úmyslně, ani z hrubé nedbalosti. Mimo úmyslu a hrubé nedbalosti
neručí cestovní kancelář za předměty, které se normálně neberou
sebou, ledaže by vzala tyto se znalostí okolností do úschovy. Proto se
zákazníkovi doporučuje, nebrat sebou žádné předměty s mimořádnou
hodnotou. Dále se doporučuje správná úschova sebou vzatých
předmětů.
5.3. Sdělení závad
Zákazník musí každou závadu v plnění smlouvy, kterou zjistí během
cesty, neprodleně sdělit reprezentantovi cestoví kanceláře. Toto
předpokládá, že mu byl takový oznámen a tento je na místě bez větší
námahy k dostižení. Zanedbání tohoto sdělení nemění nic na
záručních nárocích zákazníka, popsaných v bodě 5.1. Může mu být ale
připočteno jako spoluvina a potud snížit jeho eventuální nároky na
náhradu škody. Cestovní kancelář musí ale zákazníka písemně
upozornit na tuto povinnost o sdělení závady, a to buď přímo, nebo
přes zprostředkovatele. Stejně tak musí být zákazníkovi současně
vysvětleno, že se zanedbání oznámení nedotýká jeho záručních
nároků, může mu být ovšem připočteno jako spoluvina. V
nepřítomnosti místního reprezentanta se případně doporučuje
informovat o závadách a požadovat nápravu buď u příslušného
poskytovatele služeb (např. hotel, letecká společnost) nebo přímo u
cestovní kanceláře.
5.4. Zvláštní zákony týkající se ručení
Cestovní kancelář ručí při leteckých cestách mimo jiného podle
Varšavské úmluvy a jejích dodatečných dohod, při vlakových a
autobusových cestách podle Zákona o ručení ve vlakové a
automobilové dopravě/Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz.
6. Uplatňování eventuálních nároků
Ke zjednodušení uplatňování nároků se zákazníkovi doporučuje
nechat si vystavit o neposkytnutí nebo poskytnutí závadných služeb
písemné potvrzení, resp. zajistit doklady, důkazy, svědky. Nároky na
poskytnutí záručního plnění mohou být uplatňovány pouze během 6
měsíců. Pro rezervace od 1. ledna 2002 platí vůči spotřebitelům lhůta
dvou let. Nároky na náhradu škody jsou promlčeny po 3 letech. V
zájmu cestujícího se doporučuje uplatňovat nároky neprodleně po
návratu z cesty přímo u cestovní kanceláře nebo přes zprostředkující
cestovní agenturu, protože při zpoždění se musí počítat se ztíženým
prokazováním.
7. Odstoupení od smlouvy
7.1. Odstoupení zákazníka před nastoupením cesty
a) Odstoupení bez storno poplatku
Mimo práv na odstoupení příslušejících ze zákona, může zákazník bez
toho, že by měla cestovní kancelář vůči němu nároky, odstoupit v
následujících, před začátkem služby nastalých případech: Pokud dojde
k podstatné změně důležitých součástí smlouvy, ke kterým patří i cena
cesty. V každém případě je jedním z takových důvodů zmaření
smluveného účelu, resp. charakteru cesty, jakož i podle bodu 8.1
provedené navýšení domluvené ceny cesty o více než 10 procent.
Cestovní kancelář je povinna, neprodleně sdělit zákazníkovi, buď
přímo nebo přes zprostředkující cestovní agenturu, změnu smlouvy a
přitom ho poučit o existujících volitelných možnostech, buď akceptovat
změnu smlouvy, nebo odstoupit od smlouvy, zákazník musí svoje
právo volby neprodleně uplatnit. Pokud je cestovní kancelář vinna na
vzniku události opravňující zákazníka k odstoupení, je cestovní
kancelář povinna poskytnout mu náhradu škody.
b) Nárok na náhradní službu
Zákazník může, pokud neuplatní možnost odstoupení podle písm. a) a
při stornu ze strany cestovní kanceláře bez zavinění zákazníka,
požadovat na místě zrušení smlouvy její plnění formou účasti na jiné,
stejně hodnotné cestovní akci, pokud je cestovní kancelář schopna k
poskytnutí takovéto služby. Vedle nároku na právo výběru, má
zákazník i nárok na náhradu škody kvůli neplnění smlouvy, pokud se
nejedná o případy podle bodu 7.2.
c) Odstoupení se storno poplatkem
Storno poplatek je vyjádřen v procentuálním poměru k ceně cesty a
řídí se ve své výši okamžikem prohlášení o odstoupení a příslušným
druhem cesty. Jako cena cesty, resp. paušální cena se rozumí celková
cena smluvně dohodnutých služeb. Zákazník je oprávněn ve všech, ne
pod písm. a) jmenovaných případech, odstoupit při zaplacení storno
poplatku od smlouvy. V případě nepřiměřenosti storno poplatku může
být tento soudem zmírněn.

Podle druhu cesty se určují na osobu následující sazby storno
poplatku:
1. Mimořádné lety (Charter), Skupinové-IT (skupinové paušální cesty s
pravidelnými linkami), autobusové společné cesty (vícedenní cesty)
do 30. dne před nástupem cesty
10%
od 29. do 20. dne před nástupem cesty
25%
od 19. do 10. dne před nástupem cesty
50%
od 9. do 4. dne před nástupem cesty
65%
od 3. dne (72 hodin) před nástupem cesty
85%
z ceny cesty.
2. Jednotlivé-IT (individuální paušální cesty s pravidelnými linkami),
železniční společné cesty (s výjimkou zvláštních spojů)
do 30. dne před nástupem cesty
10%
od 29. do 20. dne před nástupem cesty
15%
od 19. do 10. dne před nástupem cesty
20%
od 9. do 4. dne před nástupem cesty
30%
od 3. dne (72 hodin) před nástupem cesty
45%
z ceny cesty.
Pro hotelová ubytování, prázdninové byty, lodní cesty, jednodenní
autobusové zájezdy, zvláštní vlaky a cesty linkovými lety za zvláštní
tarify platí mimořádné podmínky. Tyto musí být uvedeny v detailním
programu.
Prohlášení o odstoupení
Při odstoupení od smlouvy je třeba zohlednit: Zákazník (zadavatel)
může cestovní agentuře, u které byla cesta rezervována, kdykoliv
oznámit, že odstupuje od smlouvy. Při stornu se doporučuje, provést to
- prostřednictvím doporučeného dopisu nebo - osobně se současným
písemným prohlášením.
d) Nenastoupení cesty
O nenastoupení cesty se jedná tehdy, když se zákazník nezúčastní
cesty, protože nemá vůli tuto nastoupit, nebo zamešká její odjezd z
důvodů vlastní nedbalosti nebo náhody, která se mu přihodila. Je-li
jasně zřetelné, že zákazník nemůže nebo nechce nárokovat poskytnutí
zbývajících cestovních služeb, musí u cest, druhu podle písm. c 1.
(zvláštní lety atd.) zaplatit 85 procent, u cest, druhu podle písm. c 2.
(jednotlivé-IT atd.) zaplatit 45 procent z ceny cesty. V případě
nepřiměřenosti výše jmenovaných sazeb, je možné je v jednotlivých
případech soudní cestou zmírnit.
7.2. Odstoupení cestovní kanceláře před nástupem cesty
a) Cestovní kancelář je osvobozena od plnění smlouvy, když není
dosaženo ve vypsání předem stanoveného minimálního počtu
účastníků a stornování je zákazníkovi písemně sděleno během lhůt
stanovených v popisu cesty nebo v následujících lhůtách:
- až do 20. dne před nástupem cesty u cest delších než 6 dnů,
- až do 7. dne před nástupem cesty u cest od 2 do 6 dnů,
- až do 48 hodin před nástupem cesty u jednodenních cest.
Pokud se proviní cestovní kancelář na nedosažení minimálního počtu
účastníků v rozsahu, který překračuje lehkou nedbalost, může
zákazník požadovat náhradu škody, která je paušalizována na výši
storno poplatku. Uplatnění škody, překračující jednu z těchto částek,
není vyloučeno.
b) Ke stornování dojde na základě vyšší moci, tzn. na základě
neobvyklých a nepředvídatelných událostí, na které nemá ten, který se
na ně odvolává žádný vliv a jejichž následkům nemohl i při použití
náležité pečlivosti zabránit. Avšak k tomuto se nepočítá překročení
kapacity rezervací, ovšem ale státní nařízení, stávky, válka nebo válce
podobné stavy, epidemie, přírodní katastrofy atd.
c) V případech a) a b) obdrží zákazník zaplacenou částku zpět.
Přísluší mu ale právo volby podle 7.1.b, 1. odst..
7.3. Odstoupení cestovní kanceláře po nastoupení cesty
Cestovní kancelář je od plnění smlouvy osvobozena tehdy, když
zákazník v rámci skupinové cesty svým hrubě neobčanským chování,
bez ohledu na napomenutí, trvale narušuje její provedení. V tomto
případě je zákazník, pokud se ho týká provinění, povinen vůči cestovní
kanceláři k náhradě škody.
8. Změna smlouvy
8.1. Cenové změny
Cestovní kancelář si vyhrazuje, navýšit z důvodů, které jsou nezávislé
na její vůli, rezervací potvrzenou cenu, pokud leží termín cesty více
než dva měsíce po uzavření smlouvy. Takovýmito změnami jsou
výhradně změna přepravních nákladů - jako např. nákladů na pohonné
hmoty - poplatků za určité služby, jako přistávací poplatky, naloďovací
a vyloďovací poplatky v přístavech a odpovídající poplatky na letištích
nebo směnečné kurzy, týkající se dotčené cesty. Při snížení ceny z
těchto důvodů, se toto snížení převádí dále na cestujícího. Během
dvouměsíční lhůty může být navýšení ceny provedeno pouze tehdy,
když byly jeho důvody projednány jednotlivě při rezervaci a jsou
poznamenány na rezervačním dokladu. Od 20. dne před termínem
odjezdu neexistují již žádné možnosti pro změny cen. Změna ceny je
přípustná pouze tehdy, když jsou při existenci dohodnutých
předpokladů určeny i přesné údaje k výpočtu nové ceny. Změny ceny a
jejich okolnosti musí být neprodleně sděleny zákazníkovi. Při změně

ceny o více než 10 procent je v každém případě možné odstoupení
zákazníka od smlouvy bez storno poplatku (viz bod 7.1. a).
8.2. Změny služeb po nastoupení cesty
- U změn, za které je zodpovědná cestovní kancelář, platí ta pravidla,
jak jsou popsána v bodě 5 (Právní podklady při závadných službách)
- Pokud dojde po odjezdu k tomu, že není poskytnuta podstatná část
smluvně domluvených služeb nebo je není možné poskytnout, tak
musí cestovní kancelář provést bez doplatku ceny přiměřená opatření,
aby mohla cestovní akce pokračovat dál. Pokud není možné provést
takováto opatření nebo nejsou-li zákazníkem z pádných důvodů
akceptována, tak se musí cestovní kancelář popřípadě postarat bez
dodatečného poplatku o stejně hodnotnou možnost, se kterou je
zákazník dopraven na místo odjezdu nebo na jiné, s ním domluvené
místo. Jinak je cestovní kancelář povinna, poskytnout zákazníkovi při
neplnění nebo závadném plnění smlouvy všemožnou pomoc k
překonání těchto potíží.
9. Poskytování informací třetím osobám
Informace o jménech účastníků cesty a místech pobytu cestujících se
na třetí osoby nepředávají ani v naléhavých případech, ledaže by si
cestující podávání informací výslovně přál. Náklady vzniklé
předáváním naléhavých zpráv jdou k tíži zákazníka. Proto se
účastníkům cesty doporučuje, oznámit příslušníkům rodiny přesnou
adresu místa dovolené.
10. Obecně
Pod B uvedené body 7.1. písm. c, dříve písm. b (odstoupení), 7.1.
písm. d, dříve písm. c (No-show), jakož i 8.1. (změny cen) jsou
uvedeny jako nezávazná doporučení svazu pod 1 Kt 718/91-3 a jsou
nyní jako takové zapsány pod 25 Kt 793/96-3 v kartelovém rejstříku.
DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ k Obecným cestovním podmínkám (ARB)
1992 pro všechny TUI Österreich - Reisen:
Zohledněte prosím následující text, neboť ten je současně s
"OBECNÝMI CESTOVNÍMI PODMÍNKAMI" (ARB 1992), společně
projednávanými ve spotřebitelsko-politickém poradním sboru
Spolkového ministerstva zdravotnictví, sportu a ochrany spotřebitelů,
obsahem Vaší s námi uzavřené cestovní smlouvy.
1. Přihlášení/rezervace
1.1. Následující část ARB 1992 není uznávána: "Cestovní smlouva
mezi rezervujícím a cestovní kanceláří se uskuteční poté, když existuje
shoda o důležitých součástech smlouvy (cena, služba a termín). Tím
vznikají pro zákazníka práva a povinnosti." Namístě tohoto ustanovení
platí následující pravidlo: "Cestovní smlouva mezi rezervujícím a
cestovní kanceláří se uskutečňuje teprve jejím včasným, písemným
přijetím ze strany cestovní kanceláře. Při rezervaci musí být v cestovní
agentuře zaplacena záloha ve výši 20 % z arrangement ceny. Zbytek
částky se hradí při předávání cestovních podkladů, ne dříve než 20
dnů před nástupem cesty. Eventuální tiskové chyby nebo změny
vzniklé při tisku katalogu Vám budou sděleny cestovní agenturou."
1.2. Účastník cesty musí během doby realizace smlouvy okamžitě
písemně sdělit změny svého jména, jakož i každou změnu své adresy.
Neoznámí-li účastník cesty změnu své adresy a nedostává-li tudíž na
ním naposledy oznámenou adresu zaslané, právně významné
prohlášení, tak platí tato prohlášení přesto jako doručená.
2. Změny služeb/prodloužení dovolenkového pobytu
Nevyužité služby nemohou být obecně nahrazovány. Prodloužení
dovolenkového pobytu je možné pouze po domluvě s naším vedením
cesty, jakož i podle ubytování a pozdějšího zpětného letu, jež jsou k
dispozici. U dovolenkových pobytů nad 3 týdny vznikají náklady na
neobsazená nebo rezervovaná sedadla v letadle. Proto je možné
naúčtování vyrovnávacího rezervačního poplatku. V leteckém linkovém
provozu musí být zohledněny mimořádná tarifní a uživatelská
ustanovení. Při změně rezervace linkových letů, např. na základě
prodloužení pobytu mohou vznikat vícenáklady.
3. Cenové změny oproti katalogu
3.1. Před uzavřením smlouvy
Vyhrazujeme si, provést až k uzavření smlouvy změny katalogových
cen, které vycházejí například z navýšených nákladů a poplatků.
3.2. Po uzavření smlouvy
Navýšení ceny cesty je možné v tom rozsahu, v jakém působí na
změnu ceny navýšení (odpovídající) části nákladů ze strany
poskytovatelů služeb v okamžiku uzavírání smlouvy. Cena cesty se
může navýšit v tom poměru, v jakém se navýší příslušná nákladová
pozice, se kterou je navýšení ceny provázáno. Navýší-li se pro
cestovní kancelář přepravní náklady platné při uzavírání cestovní
smlouvy, příkladně z důvodů navýšení cen pohonných hmot, tak má
cestovní kancelář právo, navýšit zákazníkovi cenu cesty o tyto
dodatečné náklady podle následujících pravidel.

1) Při navýšení ceny, které vypočítá přepravce cestovní kanceláři na
sedadlo, může cestovní kancelář tyto dodatečné náklady přefakturovat
dále na zákazníka.
2) Pokud je od přepravce požadováno navýšení ceny za celý přepravní
prostředek, mohou se tyto dodatečné náklady vydělit počtem sedadel
domluveného přepravního prostředku a takto zjištěná navýšená částka
na jednotlivé místo může být požadována od cestujícího.
Jsou-li při uzavírání cestovní smlouvy navýšeny cestovní kanceláři
poplatky/daně, jako přístavní nebo letištní poplatky, DPH nebo jiné
taxy, tak může být zákazníkovi navýšena o tyto zvýšené náklady cena
cesty. Změní-li se kalkulační směnečné kurzy proti stavu při uzavírání
cestovní smlouvy, tak může cestovní kancelář z toho vycházející
dodatečné náklady přefakturovat dále na zákazníka. Snížení ceny z
těchto důvodů musí být přefakturováno dále na cestujícího. Výpočet
nové (snížené) ceny, resp. snížení ceny je prováděno ve stejném
smyslu, resp. analogicky k výše popsaným ustanovením.
4. Změny rezervace/storna/změny jména
Budete-li si přát provést po uzavřené rezervaci změny z pohledu
uzavřené smlouvy (termín cesty, cíl cesty, ubytování, druh přepravy
atd.), musí to být provedeno novou dohodou s cestovní kanceláří. Při
rezervaci z tohoto katalogu je až do 28. dne před nastoupením cesty
možná v rámci aktuálního programu bezplatná změna rezervace,
pokud nová rezervace odpovídá minimálně hodnotě původní cesty.
Nejedná-li se o tento případ, ale v jednotlivém případě je v rámci nové
dohody s cestovní kanceláří přesto možná změna rezervace, účtuje se
za vzniklé náklady poplatek za změnu rezervace ve výši EUR 30,- na
osobu. Změna rezervace od 27. dne před nástupem cesty platí jako
odstoupení a potom jsou účtovány storno poplatky uvedené v bodě
7.1.c. ARB (část B). Za změnu jména od 27. dne před nástupem cesty
je účtováno za každé změněné jméno EUR 30,-. U linkových
paušálních arrangements platí pro změny rezervace, storna a změny
jména odlišné podmínky. Tyto jsou uvedeny odděleně v cenové části.
Pro hotelová ubytování, prázdninové byty a lodní cesty platí storno
poplatky uvedené v bodě 7.1.c.1.
5. Tramper/Flug-Only
Tramper (zákazníci pouze pro lety/Flug-Only-Kunden) jsou povinni
potvrdit sami zpětné lety podle údajů v cestovních podkladech. S námi
uzavřené cestovní smlouvy podléhají Obecným cestovním podmínkám
(ARB 1992) aktualizovaným na novelu zákona o ochraně spotřebitelů,
BGBl. 247/93 a na změnu Zákona o záručním plnění, BGBl. V čís.
48/2001, jakož i v našich doplňujících ustanoveních k našim uznaným
ARB 1992 stojí. Cestovní kanceláři jsou výslovně vyhrazeny změny
katalogových cen před rezervací (uzavřením smlouvy), zvláště na
základě zvýšení letištních tax, bezpečnostních poplatků, přistávacích
poplatků, poplatků v přístavech a cen pohonných hmot, jakož i
tiskových chyb a cenových korektur. Platí výhradně ceny z uzavřené
smlouvy
6. Změny rezervace/storna/změny jména
Budete-li si přát provést po uzavřené rezervaci změny z pohledu
uzavřené smlouvy (termín cesty, cíl cesty, ubytování, druh přepravy
atd.), musí to být provedeno novou dohodou s cestovní kanceláří. Při
rezervaci z tohoto katalogu je až do 28. dne před nastoupením cesty
možná v rámci aktuálního programu bezplatná změna rezervace,
pokud nová rezervace odpovídá minimálně hodnotě původní cesty.
Nejedná-li se o tento případ, ale v jednotlivém případě je v rámci nové
dohody s cestovní kanceláří přesto možná změna rezervace, účtuje se
za vzniklé náklady poplatek za změnu rezervace ve výši EUR 30,- na
osobu. Změna rezervace od 27. dne před nástupem cesty platí jako
odstoupení a potom jsou účtovány storno poplatky uvedené v bodě
7.1.c. ARB (část B). Za změnu jména od 27. dne před nástupem cesty
je účtováno za každé změněné jméno EUR 30,-. U linkových
paušálních arrangements platí pro změny rezervace, storna a změny
jména odlišné podmínky. Tyto jsou uvedeny odděleně v cenové části.
Pro hotelová ubytování, prázdninové byty a lodní cesty platí storno
poplatky uvedené v bodě 7.1.c.1.
7. Pojištění
Při každé rezervaci je automaticky spolu rezervováno i TUI-cestovní
pojištění. Pokud však nechcete využít výhody této nabídky, sdělte to
prosím okamžitě při rezervaci v cestovní agentuře. Informace k tomu
obdržíte u Europäischen Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4,
A-1220 Wien, tel. +43/1/317 25 00-73930, fax +43/1/319 93 67, email:info@europaeische.at.
Jako smluvní podklady platí evropské podmínky cestovního pojištění
ERV-RVB 2011 – ty obdržíte na přání ve Vaší cestovní agentuře nebo
od Europäischen Reiseversicherung. Pojistná ochrana je subsidiární.
Pro pojistnou smlouvu platí rakouské právo.
Důležité informace k pojištění storna:
O případ pojištění storna se jedná tehdy, když z jednoho z
následujících důvodů není možné cestu nastoupit nebo dojde k jejímu
přerušení:

a) neočekávané těžké onemocnění, těžká, úrazem způsobená újma na
zdraví, alergie na očkování nebo smrt pojištěné osoby, pokud není
možné nastoupit z těchto důvodů rezervovanou cestu (u psychických
onemocnění pouze stacionární pobyt v nemocnici nebo ošetřování
psychiatrickým specialistou);
b) uvolnění implantovaných kloubů pojištěné osoby, pokud není možné
nastoupit z těchto důvodů rezervovanou cestu ;
c) těhotenství pojištěné osoby, když bylo těhotenství zjištěno až po
rezervaci cesty. Bylo-li těhotenství zjištěno již před rezervací cesty,
dojde k převzetí storno nákladů pouze při výskytu těžkých
těhotenských komplikací (ty musí být lékařsky potvrzené);
d) neočekávané těžké onemocnění, těžká, úrazem způsobená újma na
zdraví nebo smrt (i sebevražda) rodinných příslušníků nebo jiné blízko
stojící osoby (ta musí být pojišťovně jmenovitě písemně sdělena při
uzavírání pojištění; pro rezervaci smí být jmenována pouze jedna
blízko stojící osoba), čímž je bezpodmínečně nutná přítomnost
pojištěné osoby.
e) významná věcná škoda na majetku pojištěné osoby v jejím trvalém
bydlišti způsobená elementární událostí (povodeň, bouře atd.),
požárem, prasklým potrubím nebo trestným činem třetí osoby, čímž je
bezpodmínečně nutná její přítomnost;
f) nezaviněná ztráta zaměstnání na základě výpovědi pojištěné osoby
zaměstnavatelem;
g) povolání pojištěné osoby k základní službě, resp. civilní službě, za
předpokladu, že příslušný úřad neakceptuje rezervaci cesty jako důvod
k přesunutí povolání;
h) podání rozvodové žaloby (při rozchodu ve shodě podání
odpovídající žádosti) u příslušného soudu bezprostředně před
pojištěnou, společnou cestou dotčeného manželského páru;
i) u registrovaných partnerství podání rozvazovací žaloby (při rozchodu
ve shodě podání odpovídající žádosti) bezprostředně před pojištěnou,
společnou cestou dotčených životních partnerů;
j) vypovězení životního společenství (se stejnou přihlašovací adresou
po dobu nejméně šesti měsíců) vypovězením společného bydliště
bezprostředně před pojištěnou, společnou cestou dotčených životních
partnerů;
k) nesložení maturity nebo podobné zkoušky minimálně tříletého
školního vzdělávání pojištěnou osobou bezprostředně před cestovním
termínem rezervované cesty, pojištěné ještě před zkouškou;
l) doručení neočekávaného soudního předvolání pro pojištěnou osobu,
za předpokladu, že příslušný soud neakceptuje rezervaci cesty jako
důvod k přesunutí předvolání.
Jako rodinní příslušníci platí manželé (resp. registrovaní životní
partneři nebo ve společné domácnosti bydlící životní partneři), děti
(nevlastní, vnoučata, v pěstounské péči), rodiče (nevlastní, tchán a
tchyně, prarodiče, pěstounské), sourozenci a švagr/švagrová pojištěné
osoby - u registrovaných životních partnerů nebo ve společné
domácnosti žijících životních druhů dodatečně jejich děti, rodiče a
sourozenci. Ze storna rezervace jsou vyloučena storna, mimo jiného,
když
1. již existovat nebo byl předvídatelný důvod ke stornu cesty při
uzavírání pojištění, resp. důvod k přerušení cesty při nástupu cesty;
2. je důvod ke stornu nebo přerušení cesty dán již existujícím
onemocněním, pokud bylo toto onemocnění ošetřováno (s výjimkou
kontrolních vyšetření)
- ambulantně v posledních šesti měsících nebo
- stacionárně v posledních devíti měsících
před uzavřením pojištění (při stornu cesty), resp. před nastoupením
cesty (při přerušení cesty) ;
3. pojišťovnou pověřený odborný lékař/posudkový lékař nepotvrdí
neschopnost k cestě;
4. důvod ke stornu cesty je v souvislosti s pandemií nebo epidemií.
Pokud nemůžete cestu nastoupit, stornujte ji prosím neprodleně v
místě rezervace (např. u cestovní agentury) a informujte současně
Service Center der Europäischen (faxem, poštou, e-mail nebo online
oznámení o škodě). Přitom oznamte následující údaje: jméno a
příjmení, adresu, termín cesty, datum a důvod storna, potvrzení
rezervace a pojistný doklad. Při onemocnění/úrazu si nechte vystavit
detailní lékařský atest/záznam o nehodě - používejte k tomu formulář o
oznámení škody. Přiložte neschopenku a lékařský předpis.
Vyřízení škody/pojišťovna:
Europäische Reiseversicherung AG,
Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien
Service Center:
Tel. +43/1/319 93 67-73930
Fax +43/1/319 93 67
Mail: schaden@europaeische.at
www.europaeische.at
Nouzový telefon 24 hodin denně: +43/1/50 444 00
Sídlo ve Vídni. Rejstřík HG Wien FN 55418y,
DVR-čís. 0490083.
Společnost patří ke skupině Assicurazioni Generali S.p.A., Triest,
zapsaná v registru pojišťovacích skupin ISVAP pod číslem 026.

Dohlížející úřad:
FMA Finanzmarktaufsicht,
oddělení: Versicherungsaufsicht,
Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien.
TUI Österreich se nezabývá v žádném případě s vyřizováním škody. O
uznání nebo odmítnutí pojistných nároků rozhoduje výhradně
pojišťovna. Europäische Reiseversicherung. Změny vyhrazeny.
TUI Österreich GmbH
A-1190 Wien, Heiligenstädter Straße 31
DVR 0696498, FN 49448 v

