
 
 Štandardný informačný list pre Zmluvy o paušálnych zájazdoch TUI Deutschland GmbH .  

 

 
Kombinácia týchto ponúkaných cestovných služieb predstavuje balík služieb v zmysle smernice (EÚ) 2015/2302.   
Vzťahujú sa preto na Vás všetky práva EÚ, ktoré sa vzťahujú na balíky služieb. TUI Deutschland GmbH bude plne zodpovedná za 
riadne poskytnutie balíka služieb ako celku.   
Okrem toho, TUI Deutschland GmbH je v súlade so zákonom chránená, pokiaľ ide o refundáciu Vašich platieb a v prípade, ak je 
v balíku služieb zahrnutá preprava, pokiaľ ide o zabezpečenie Vašej repatriácie, pre prípad, že sa dostane do platobnej 
neschopnosti.  
 

 
Hlavné práva podľa smernice (EÚ) 2015/2302  
• Cestujúci dostanú všetky podstatné informácie o balíku služieb pred uzavretím zmluvy o balíku cestovných služieb. 

• Vždy existuje aspoň jeden obchodník, ktorý nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých cestovných služieb 

zahrnutých v zmluve. 

• Cestujúci dostanú telefónne číslo pre núdzové situácie alebo údaje o kontaktnom mieste, prostredníctvom ktorých sa môžu 

spojiť s organizátorom alebo cestovnou agentúrou. 

• Cestujúci môžu postúpiť balík služieb inej osobe s primeraným časovým predstihom a s ďalšími možnými nákladmi. 

• Cena balíka služieb sa môže zvýšiť, len ak sa zvýšia osobitné náklady (napríklad ceny paliva), a ak je to výslovne stanovené 

v zmluve a v žiadnom prípade nie neskôr ako 20 dní pred začiatkom poskytovania balíka služieb. Ak zvýšenie ceny presiahne 
8 % ceny balíka služieb, cestujúci môže zmluvu ukončiť. Ak si organizátor vyhradí právo na zvýšenie ceny, cestujúci má nárok 
na zníženie ceny, ak sa znížili príslušné náklady. 


• Cestujúci môžu zmluvu ukončiť bez zaplatenia stornovacieho poplatku a dostať úplnú refundáciu všetkých platieb, ak sa 

významným spôsobom zmení niektorý zo základných prvkov balíka služieb okrem ceny. Ak obchodník, ktorý nesie 
zodpovednosť za balík služieb, zruší balík služieb pred začiatkom poskytovania balíka služieb, cestujúci sú v príslušných 
prípadoch oprávnení na refundáciu a náhradu. 


• Cestujúci môžu zmluvu ukončiť bez zaplatenia stornovacieho poplatku pred začiatkom poskytovania balíka služieb v prípade 

výnimočných okolností, napríklad ak existujú vážne bezpečnostné problémy v destinácii, ktoré pravdepodobne ovplyvnia 
balík služieb. 


• Cestujúci môžu okrem toho kedykoľvek pred začatím poskytovania balíka služieb ukončiť zmluvu za primeraný 

a odôvodnený stornovací poplatok. 

 Ak významné prvky balíka služieb nemožno po začatí poskytovania balíka služieb poskytnúť tak, ako bolo dohodnuté, musia 

sa cestujúcemu ponúknuť vhodné náhradné riešenia bez dodatočných nákladov. Cestujúci môžu zmluvu ukončiť bez 
zaplatenia stornovacieho poplatku (v Nemeckej spolkovej republike sa toto právo volá „vypovedanie“- „Kündigung“) 
v prípade, ak služby nie sú poskytnuté v súlade so zmluvou, a to podstatným spôsobom ovplyvňuje poskytovanie balíka 
služieb a organizátor neuskutoční nápravu problému.  


• Cestujúci majú tiež právo na zníženie ceny a/alebo na náhradu škody, ak cestovné služby neboli poskytnuté alebo neboli 

poskytnuté riadne. 
• Organizátor musí poskytnúť pomoc, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach. 

• Ak sa organizátor alebo v niektorých členských štátoch predajca dostane do platobnej neschopnosti, platby budú 

refundované. Ak sa organizátor alebo prípadne predajca dostane do platobnej neschopnosti po začatí poskytovania 
balíka služieb a ak balík služieb zahŕňa prepravu, zaistená je repatriácia cestujúcich. TUI Deutschland GmbH uzavrela 
ochranu v prípade platobnej neschopnosti s Deutscher Reisepreis-Sicherungsverein VVaG. Cestujúci sa môžu obrátiť na 
tento subjekt alebo prípadne na príslušný orgán (Kontaktné údaje: 
Deutscher Reisepreis-Sicherungsverein VVaG


Administratíva: Rosenheimer Straße 116  
81669 Mníchov  
Tel. +49 (0) 89 4166-1500, e-mail DRS@erv.de a  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Spolkový úrad pre dohľad nad finančnými službami)  
Graurheindorfer Str. 108  
53117 Bonn 
Tel. +49 (0) 228 4108-0, e-mail Poststelle@bafin.de) 
ak sú služby odmietnuté z dôvodu platobnej neschopnosti TUI Deutschland GmbH.  



Webové sídlo, na ktorom sa nachádza smernica (EÚ) 2015/2302 tak, ako je transponovaná do vnútroštátneho práva: 
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de 
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