
V·EOBECNÉ PODMIENKY ÚâASTI NA ZÁJAZDOCH CK ESO TRAVEL

ESO travel s r.o. so sídlom Bazová 10, 821 08 Bratislava, IâO 35858559, DIâ
2021728126 zabezpeãuje a poskytuje sluÏby stravovacie, ubytovacie a dopravné,
vrátane doplnkov˘ch sluÏieb. Organizuje ‰tandardné i forfaitové zájazdy.

1.Vznik zmluvného vzÈahu
1.1 Zmluvn˘ vzÈah medzi cestovnou kanceláriou ESO travel s.r.o., so sídlom Bazová
10, 821 08 Bratislava (ìalej len ESO travel) a zákazníkom (príp. jeho splnomocnen˘m
zástupcom) vzniká na základe zákazníkom podpísanej písomnej Zmluvy o obstaraní
zájazdu (ìalej Zmluva) a potvrdenej zmluvy zo strany cestovnej kancelárii ESO tra-
vel.
1.2 Obsah zmluvy sa urãuje podºa katalógu, dodatoãn˘ch ponúk, potvrdenej rezer-
vácie, t˘mito podmienkami a reklamaãn˘m poriadkom.
2.Ceny zájazdov
2.1 Ceny zájazdov zah⁄Àajú dopravu, transfery z a na letisko v mieste pobytu, uby-
tovanie a stravovanie podºa vlastného v˘beru, prípadne program poãas zájazdu, sprie-
vodcu pri skupinov˘ch zájazdoch, ak nie je v popise zájazdu uvedené inak alebo i
ìal‰ie sluÏby uvedené v Zmluve.
2.2 Ceny zájazdov boli kalkulované na základe kurzov mien platn˘ch 30 dní pred vy-
daním aktuálneho katalógového cenníka. Cestovná kancelária ESO travel disponuje
mechanizmami, ktoré tlmia dopad v˘kyvov jednotliv˘ch mien na ceny na‰ich zájaz-
dov a je schopná z vlastn˘ch zdrojov a na základe vysok˘ch akontácií v zahraniãí ab-
sorbovaÈ aÏ 5 % -n˘ pokles kurzu EUR vzhºadom k aktuálnym katalógov˘m cenám
bez zmeny ceny zájazdu. V prípade, Ïe by pokles EUR bol vy‰‰í, bude cestovná kan-
celária ESO travel nútená pristúpiÈ k ukonãeniu platnosti cenníkov a vydaniu nov˘ch
cenníkov, kalkulovan˘ch na základe nov˘ch kurzov. 
2.3 V prípade, Ïe dôjde k zv˘‰eniu:
a)ceny za dopravu vrátane ceny pohonn˘ch hmôt
b)platieb spojen˘ch s dopravou, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu
c)v˘menného kurzu EUR, pouÏitého pri stanovení ceny zájazdu v priemere o viac ako
5 % je cestovná kancelária ESO travel oprávnená do 21 dní pred zaãiatkom zájazdu
zv˘‰iÈ cenu zájazdu. Prípadné zv˘‰enie ceny zájazdu bude uskutoãnené o ãiastku zod-
povedajúcu hodnote, o ktorú do‰lo k nav˘‰eniu ceny vy‰‰ie uvedené pod písm. a) a
b), resp. o ãiastku zodpovedajúcu nav˘‰eniu menového kurzu eura (ãeskej koruny)
pouÏitého pre stanovenie ceny zájazdu nad hodnotu 5%. O nav˘‰ení ceny zájazdu je
cestovná kancelária ESO travel povinná informovaÈ zákazníka najneskôr 21 dní pred
zaãiatkom zájazdu.
2.4 Letiskové taxy
Letiskové taxy leteck˘ch spoloãností niesú zahrnuté v základnej cene zájazdu, tvoria
v‰ak povinn˘ poplatok k cene leteniek, ktoré sú súãasÈou leteck˘ch zájazdov. V ce-
níku je vÏdy uvádzaná taxa platná ku dÀu vydania ceníku. Ceny letiskov˘ch tax sa
môÏu behom roka menit v závislosti na pohybu cien ropy a v˘voja kurzu svetov˘ch
men. V˘‰ka tejto taxy je presne stanovená v okamÏiku vystavenia letenky u jednot-
liv˘ch leteck˘ch spoloãností. Vzhºadom k pohybu t˘chto tax je CK ESO travel opráv-
nená túto taxu klientovi pred odletom doúãtovaÈ do jej skutoãnej v˘‰ky.
3. Platobné podmienky
3.1 Cestovná kancelária ESO travel má právo na zaplatenie objednan˘ch sluÏieb pred
ich poskytnutím.
3.2 Cestovná kancelária je oprávnená poÏadovaÈ zálohu vo v˘‰ke 50 % z celkovej
ceny zájazdu (vrátane fakultatívnych sluÏieb). Táto záloha je splatná pri podpise
Zmluvy.
3.3 Doplatok musí byÈ uhraden˘ tak, aby najneskôr 30 dní pred odletom bol pripísan˘
na úãet cestovnej kancelárie ESO travel.
3.4 Pri uzavretí Zmluvy u autorizovaného predajcu, zloÏí zákazník zálohu na úãet ces-
tovnej kancelárie ESO travel alebo u autorizovaného predajcu. Doplatok zájazdu pou-
káÏe zákazník priamo na úãet cestovnej kancelárie ESO travel. Autorizovan˘ predajca
nie je inkasn˘m miestom cestovnej kancelárie ESO travel. Poplatky za zmeny v re-
zervácii a odstúpenie od Zmluvy (stornopoplatky) sú splatné ihneì.
3.5 V prípade nedodrÏania termínu úhrady ceny zájazdu zákazníkom je cestovná kan-
celária ESO travel oprávnená zájazd zru‰iÈ bez ìal‰ieho upozornenia. Zákazník hradí
náklady, spojené so zru‰ením cesty (stornopoplatky).
3.6 Zákazník má nárok na poskytnutie sluÏieb len pri plnom zaplatení ceny zájazdu.
4. Práva a povinnosti zákazníka
K základn˘m právam zákazníka patrí:
a) právo na riadne poskytnutie potvrden˘ch sluÏieb. Pokiaº bez zavinenia cestovnej
kancelárie ESO travel dohodnuté sluÏby nevyãerpá, nemá právo na ich náhradu.
b) právo na dodatoãné informácie, pokiaº neboli uvedené v katalógu
c) právo byÈ zoznámen˘ so zmenami zájazdu, rozsahu sluÏieb a ceny
d) právo zru‰iÈ svoju úãasÈ na zájazde kedykoºvek pred zahájením ãerpania sluÏieb od-
stúpením od Zmluvy, za podmienok uveden˘ch v ãlánku 6 (stornopodmienky)
e) právo písomne oznámiÈ cestovnej kancelárii ESO travel, Ïe sa na miesto neho zá-
jazdu zúãastní iná osoba, v prípade, Ïe v oznámení je súãasné prehlásenie nového zá-
kazníka, Ïe so Zmluvou súhlasí a spæÀa v‰etky podmienky k úãasti na zájazde.
Pôvodn˘ a nov˘ zákazník spoloãne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zá-
jazdu a poplatkov, spojen˘ch so zmenami podºa ãlánku 6.
f) právo na reklamáciu v súlade s ãlánkom 7 (reklamácie)
g) právo na ochranu údajov, ktoré uvádza v Zmluve a v ìal‰ích dokumentoch a pred
nepovolan˘mi osobami
h) právo obdrÏaÈ doklad o povinnom poistení cestovnej kancelárie proti úpadku, ob-
sahujúce oznaãenie poisÈovne, podmienok poistenia a spôsobu oznámenia poistnej
udalosti.
K základn˘m povinnostiam zákazníka patrí:
a) poskytnúÈ cestovnej kancelárii ESO travel svoju súãinnosÈ, ktorá je potrebná k ria-
dnemu zabezpeãeniu a poskytnutiu sluÏieb, najmä úplne a pravdivo uvádzaÈ v Zmluve
a predloÏiÈ doklady potrebné pre zaistenie zájazdu cestovnej kancelárii
b) u osôb mlad‰ích ako 15 rokov zaistiÈ doprovod a dohºad dospelého úãastníka v 
priebehu zájazdu, podobne zaistiÈ doprovod a dohºad u osôb, ktor˘ch zdravotn˘ stav
to vyÏaduje
c) zaplatiÈ cenu zájazdu v súlade s ãlánkom 2 t˘chto podmienok a zaplatenie pre-
ukázaÈ dokladom
d) prevziaÈ od cestovnej kancelárie ESO travel doklady potrebné na ãerpanie sluÏieb
(letenky, vouchery, pokyny na cestu), riadne si ich prekontrolovaÈ a riadiÈ sa nimi
e) dostaviÈ sa v stanovenom ãase na stanovené miesto zrazu so v‰etk˘mi dokladmi,
poÏadovan˘mi podºa pokynov na cestu
f) dodrÏiavanie pasov˘ch, coln˘ch, zdravotn˘ch a ìal‰ích predpisov krajiny, do kto-
rej cestuje. Cudzí ‰tátni príslu‰níci sú povinní sa informovaÈ na vízovú povinnosÈ na
zastupiteºstve krajín , kam cestujú. V‰etky náklady, ktoré vzniknú nedodrÏaním tohto
ustanovenia, nesie zákazník
g) zaplatiÈ dohodnutú cenu zájazdu v termínoch podºa pokynov cestovnej kancelárie
ESO travel a riadiÈ sa pokynmi na cestu a ústnymi pokynmi zástupcu ESO travel
h) v‰etky závady a odch˘lky od objednan˘ch sluÏieb bezodkladne ihneì po ich zis-
tení na mieste oznámiÈ písomne zástupcovi cestovnej kancelárie ESO travel a 
poskytnúÈ nevyhnutnú súãinnosÈ k ich odstráneniu
i) zdrÏaÈ sa jednania, ktoré by mohlo ohroziÈ, po‰kodiÈ obmedziÈ alebo odpudzovaÈ os-
tatn˘ch úãastníkov zájazdu
j) uhradiÈ prípadnú ‰kodu , ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku alebo ubytova-
com a inom zariadení, kde ãerpal sluÏby, zaistené podºa Zmluvy
5. Zmeny dohodnut˘ch sluÏieb a ich právne dôsledky, ru‰enie zájazdu
5.1 Zmeny a odch˘lky jednotliv˘ch sluÏieb cestovnej kancelárie ESO travel od do-
hodnutého obsahu Zmluvy sú v nutn˘ch prípadoch prípustné. Jedná sa najmä o
zmeny druhu dopravy, leteckej spoloãnosti, typu lietadla, trasy a termínu letu, príp.
programu poãas poznávacieho zájazdu.
5.2 Cestovná kancelária ESO travel neruãí za prípadné oneskorenie a upozorÀuje na
moÏnosÈ jeho vzniku z technick˘ch dôvodov, z dôvodov nepriaznivého poãasia, po-
prípade z dôvodov preÈaÏenia vzdu‰n˘ch koridorov. Cestujúci musí pri plánovaní prí-
pojov, dovolenky, obchodn˘ch termínov a pod. braÈ do úvahy moÏnosÈ v˘razného
oneskorenia. Cestovná kancelária ESO travel neruãí za ‰kody, ktoré môÏu cestujúcim
vzniknúÈ v dôsledku oneskorenia. V prípade oneskorenia, nevzniká cestujúcemu právo
na odstúpenie od Zmluvy.
5.3 Cestovná kancelária si vyhradzuje právo zru‰iÈ zájazd, ak by nebol naplnen˘ mi-
nimálny poãet úãastníkov, uveden˘ pri jednotliv˘ch zájazdoch. Cestovná kancelária
je oprávnená v takom prípade zru‰iÈ zájazd, najneskôr v‰ak 14 dní pred jeho zaãiat-
kom a v tej istej lehote je cestovná kancelária povinná o tejto skutoãnosti informovaÈ
zákazníka.

5.4 Cestovná kancelária ESO travel je oprávnená uskutoãÀovaÈ operatívne zmeny
programu a poskytovan˘ch sluÏieb v priebehu zájazdu, pokiaº nie je moÏné z váÏnych
dôvodov zabezpeãiÈ pôvodne dohodnut˘ program a sluÏby dodrÏaÈ.
V takom prípade je cestovná kancelária povinná:
- zabezpeãiÈ náhradn˘ program a sluÏby v kvalite a rozsahu, pokiaº moÏno zhodnej
alebo blíÏiacej sa k pôvodn˘m podmienkam, resp. zodpovedajúcej zameraniu zájazdu
- vrátiÈ zákazníkovi plnú cenu sluÏieb, za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie
- poskytnúÈ zákazníkovi zºavu z ceny sluÏieb, ktoré boli zahrnuté do ceny zájazdu a ne-
boli poskytnuté v plnom rozsahu a kvalite
V prípade, Ïe cestovná kancelária ESO travel zaistí ako náhradné plnenie sluÏby v
rovnakom rozsahu (napr. ubytovanie v inom hoteli rovnakej alebo vy‰‰ej kategórie),
sú ìal‰ie nároky zákazníka voãi cestovnej kancelárii vylúãené.
5.5 Cestovná kancelária si vyhradzuje právo na zmenu vecného i ãasového programu
z dôvodu zásahu vy‰‰ej moci, z dôvodu rozhodnutia ‰tátnych orgánov, alebo mimo-
riadnych okolností ( neistá bezpeãnostná situácia, ‰trajky, dopravné problémy,
ne‰Èastia a ìal‰ie okolnosti, ktoré cestovná kancelária ESO travel nemohla ovplyvniÈ
ani predvídaÈ). V t˘chto prípadoch zákazník nemá právo na poskytnutie zºavy z ceny
zájazdu ani po odstúpení od Zmluvy. Pri poznávacích zájazdoch upozorÀujeme na
urãité obmedzenia náv‰tev historick˘ch, náboÏensk˘ch a in˘ch pamiatok v dÀoch
‰tátnych, náboÏensk˘ch sviatkov alebo osláv v mieste pobytu.
5.6 Pri zájazdoch uskutoãÀovan˘ch cestovnou kanceláriou ESO travel je prv˘ a po-
sledn˘ deÀ urãen˘ najmä na uskutoãnenie dopravy, transferov a ubytovania a nie sú
povaÏované za dni plnohodnotného pobytu. V tomto zmysle nie je moÏné reklamo-
vaÈ prípadné skrátenie pobytu.
5.7 V prípade, Ïe bude nutné na základe preknihovania hotela, ubytovaÈ zákazníka v
inom hoteli, uskutoãní sa ubytovanie v hoteli rovnakej alebo vy‰‰ej kategórie. Pre-
ubytovanie môÏe byÈ aj na ãasÈ pobytu. ëal‰ie nároky voãi cestovnej kancelárii ESO
travel sú vylúãené.
5.8 Pokiaº sa zákazník nedostaví alebo zme‰ká odlet, má cestovná kancelária ESO tra-
vel nárok na plnú úhradu ceny zájazdu.
6. Odstúpenie od zmluvy, stornopoplatky
6.1 Zákazník má právo na odstúpenie od Zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny alebo zá-
lohy za zájazd bez ak˘chkoºvek stornoplatkov:
- pri zru‰ení zájazdu cestovnou kanceláriou
- pri zmene termínu konania zájazdu o viac ako 7 dní
6.2 Oznámenie o odstúpení od Zmluvy zákazník buì spí‰e formou záznamu na pred-
ajnom mieste, kde sluÏby zakúpil alebo ho na toto predajné miesto za‰le doporuãene,
prípadne in˘m dokázateºn˘m spôsobom. Úãinky odstúpenia od Zmluvy nastanú
dÀom spísania záznamu, prípadne dÀom doruãenia písomného oznámenia na pred-
ajné miesto, kde si zákazník sluÏbu zakúpil.
6.3 Ak nie je dôvodom odstúpenia zákazníka od Zmluvy poru‰enie povinnosti ESO
travel stanovené Zmluvou, alebo ak ESO travel odstúpi pred zaãiatkom ãerpania
sluÏieb z dôvodu poru‰enia povinnosti zákazníkom, je zákazník povinn˘ zaplatiÈ ces-
tovnej kancelárii ESO travel odstupné vo v˘‰ke:
60 a viac dní 50,- EUR za kaÏdého úãastníka zájazdu a poistné
59 - 30 dní 30% z ceny objednan˘ch sluÏieb a poistné
29 - 21 dní 50% z ceny objednan˘ch sluÏieb a poistné
20 - 15 dní 70% z ceny objednan˘ch sluÏieb a poistné
14 - 8 dni 80% z ceny objednan˘ch sluÏieb a poistné
7 dní a menej 100% z ceny objednan˘ch sluÏieb a poistné
Platí v‰ak, Ïe zákazník je vÏdy povinn˘ minimálne uhradiÈ vzniknuté náklady, 
predov‰etk˘m na leteckú dopravu, lodnú dopravu a ubytovanie.
6.4 ESO travel má právo odpoãítaÈ odstupné od zloÏenej zálohy alebo zo zaplatenej ceny.
6.5 Cestovná kancelária ESO travel môÏe pred zaãiatkom zájazdu odstúpiÈ s
okamÏitou platnosÈou od Zmluvy alebo po zaãatí zájazdu Zmluvu vypovedaÈ v t˘chto
prípadoch:
a) ihneì, ak cestujúci váÏne naru‰uje priebeh cesty alebo pobytu. Cestujúcemu v
takom prípade nevzniká nárok na vrátenie adekvátnej ãasti ceny sluÏieb, ktoré neboli
ãerpané a zákazník je ìalej povinn˘ uhradiÈ cestovnej kancelárii náklady spojené so
spiatoãnou dopravou.
b) do dvoch t˘ÏdÀov pred zaãiatkom cesty, pri nesplnení minimálneho poãtu osôb,
uvedeného v katalógu alebo v dodatoãn˘ch podmienkach. Zákazník je obratom in-
formovan˘ a je mu ponúknutá zmena Zmluvy /rezervácie.
c) do dvoch t˘ÏdÀov pred zaãiatkom zájazdu, pokiaº uskutoãnenie zájazdu je pre ces-
tovnú kanceláriu ESO travel ekonomicky neúnosné, pretoÏe náklady vynaloÏené na
uskutoãnenie cesty v˘razne prekraãujú plánované náklady. Zákazník je okamÏite in-
formovan˘ a je mu ponúknutá zmena rezervácie.
d) bez stanovenia lehoty - okamÏite, v dôsledku tzv. vy‰‰ej moci, t.j. z príãin, ktor˘m
cestovná kancelária ESO travel nemohla zabrániÈ ani pri vynaloÏení v‰etkého úsilia.
Cestovná kancelária ESO travel má právo na úhradu dosiaº poskytnut˘ch sluÏieb. V
prípade preru‰enia cesty z dôvodov vy‰‰ej moci, je cestovná kancelária ESO travel
povinná uskutoãniÈ v‰etky opatrenia t˘kajúce sa dopravy cestujúcich späÈ. Doda-
toãné náklady, s t˘m spojené, nesú potom obe strany rovnak˘m dielom.
6.6 ëal‰ie ustanovenie:
Pod vopred dohodnutou cenou sa rozumie predajná cena vrátane v‰etk˘ch fakulta-
tívnych sluÏieb zakúpen˘ch zákazníkom. Vopred stanovená cena nezah⁄Àa zvlá‰tne
zºavy poskytované cestovnou kanceláriou ESO travel.
6.7 Pod skutoãne vzniknut˘mi nákladmi sa rozumejú prevádzkové náklady ESO tra-
vel a zmluvne dojednané alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemsk˘m
a zahraniãn˘m dodávateºom sluÏieb.
6.8 Pre urãenie poãtu dní pre v˘poveì sa do stanoveného poãtu dní zapoãítava i deÀ,
kedy nastali úãinky odstúpenia od Zmluvy. Do poãtu dní sa nezapoãítava deÀ odletu
na príslu‰n˘ zájazd, pobyt a pod.
6.9 Dodatoãné zmeny v rezervácii na Ïelanie zákazníka:
V prípade zmeny mena cestujúceho alebo hotela v tej istej destinácii (pokiaº je to
moÏné), úãtuje ESO travel poplatok:
- od potvrdenia prihlá‰ky do 15. dÀa pred odletom 150,- EUR
- od 14. dÀa pred odletom sa zmena posudzuje ako zru‰enie zájazdu a postupuje sa
podºa uveden˘ch podmienok storna. Zmena termínu odletu a destinácie je vÏdy po-
sudzovaná ako zru‰enie pôvodnej objednávky a nová objednávka.
7. Reklamácie, zodpovednosÈ za ‰kody
V prípade, Ïe rozsah alebo kvalita poskytnut˘ch sluÏieb je niÏ‰ia, ako bolo vopred
potvrdené v Zmluve, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Svoje nároky na rekla-
máciu musí zákazník uplatniÈ u cestovnej kancelárie ESO travel písomne, bez zby-
toãného odkladu, najneskôr do 14 dní od skonãenia zájazdu. Po uplynutí tejto lehoty,
môÏe zákazník uplatÀovaÈ nároky len vtedy, ak k nedodrÏaniu tejto lehoty do‰lo bez
jeho zavinenia, av‰ak najneskô do 3 mesiacov odo dÀa, kedy mal byÈ zájazd
ukonãen˘, inak právo na reklamáciu zaniká.
Pri v˘skyte závad v plnení je zákazník povinn˘ spoloãne konaÈ v tom smere, aby sa
prípadn˘m ‰kodám zabránilo, alebo aby boli ão najmen‰ie. Zákazník je najmä po-
vinn˘ oznámiÈ v‰etky svoje v˘hrady písomne v mieste vzniku sprievodcovi- delegá-
tovi cestovnej kancelárie ESO travel , prípadne vedúcemu prevádzky, poskytujúcej
sluÏby alebo inému zodpovednému pracovníkovi tak, aby mohla byÈ náprava usku-
toãnená na mieste. Pokiaº zákazník vlastnou vinou na nedostatok nepoukáÏe, nemá
nárok na zºavu. Pokiaº sa nedostatok nepodarí odstrániÈ, spí‰e sprievodca - delegát
cestovnej kancelárie ESO travel, prípadne in˘ zodpovedn˘ pracovník so zákazníkom
reklamaãn˘ protokol. V prípade, Ïe nie je nutné vyrie‰iÈ reklamáciu na mieste, podpí‰e
delegát/sprievodca prevzatie reklamaãného protokolu. Tento potvrden˘ reklamaãn˘
protokol je zákazník povinn˘ predloÏiÈ pri reklamácii.
Zákazník je povinn˘ poskytnúÈ spoluúãasÈ, potrebnú k vybaveniu reklamácie. Na one-
skorené a nedoloÏené reklamácie nebude bran˘ ohºad.
Cestovná kancelária neruãí za úroveÀ cudzích sluÏieb a akcie, ktoré si zákazník ob-
jedná na mieste u sprievodcu, v hoteli alebo inej organizácii. Za predmet reklamácie
sa nepovaÏujú ‰kody a majetkové ujmy vzniknuté zákazníkovi, ktoré sú predmetom
zmluvnej úpravy poistného krytia poisÈovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom
poistení pre cesty a pobyt, ani také ‰kody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu po-
istného krytia vyslovene vyÀaté. 
Ak dôjde k okolnostiam, ktor˘ch vznik, priebeh a následok nie je závisl˘ na ãinnosti
a postupe cestovnej kancelárie ESO travel (vis major) alebo k okolnostiam na strane
zákazníka, na základe ktor˘ch zákazník úplne alebo ãiastoãne nevyuÏije objednané, za-
platené a cestovnou kanceláriou zabezpeãené sluÏby, nevzniká zákazníkovi nárok na
úhradu alebo zºavu z ceny t˘chto sluÏieb.
V˘‰ka náhrady ‰kody za záväzky zo Zmluvy, t˘kajúce sa leteckej dopravy, sa riadia 
ustanoveniami medzinárodn˘ch dohôd uzavret˘ch vo Var‰ave, Haagu a Guadalajare
a v prípade letov do USA a Kanady Montrealskou dohodou.

Cestovná kancelária nezodpovedá za ‰kodu, pokiaº bola spôsobená zákazníkom,
treÈou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo neodvrátiteºnou
udalosÈou, ktorej sa nedalo zabrániÈ ani pri vynaloÏení v‰etkého moÏného úsilia.
8. Povinné poistenie
Cestovná kancelária ESO travel je povinná po celú dobu svojej ãinnosti maÈ uzavretú
v zmysle príslu‰n˘ch ustanovení zákona ã. 281/2001 Z,z,. poistnú zmluvu (táto zmluva
je uzavretá v poisÈovni ECP), na ktorej základe vzniká zákazníkovi právo na plnenie v
prípadoch, kedy CK z dôvodu svojho úpadku:
a) Neposkytne zákazníkovi dopravu z miest pobytu v zahraniãí do Slovenskej alebo
âeskej republiky, pokiaº je táto doprava súãasÈou zájazdu.
b) Nevráti zákazníkovi zaplatenú zálohu alebo cenu zájazdu v prípade, Ïe sa zájazd ne-
uskutoãnil.
c) Nevráti zákazníkovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou ãiastoãne po-
skytnutého zájazdu v prípade, Ïe sa zájazd uskutoãnil len ãiastoãne.
Cestovná kancelária ESO travel je povinná predloÏiÈ zákazníkovi doklad poisÈovne, ob-
sa hujúci názov poisÈovne, podmienky poistenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti.
Tento doklad je platn˘ len v spojení s potvrdením o úhrade ceny zájazdu/zálohy.
9. Cestovné poistenie zákazníka
V cene katalógov˘ch zájazdov nie je zahrnuté cestovné poistenie, ako napr. poistenie
lieãebn˘ch v˘loh v zahraniãí. Poistenie je len u leteckého dopravcu. Za po‰kodenie
alebo stratu batoÏiny pri leteckej preprave preberá celú zodpovednosÈ letecká spo-
loãnosÈ. Táto zodpovednosÈ je obmedzená na 20,- USD za kilogram. ESO travel ne-
ruãí za ‰kody spôsobené pri doprave v zahraniãí. Dôrazne upozorÀujeme na nutnosÈ
uzavrieÈ minimálne poistenie lieãebn˘ch nákladov v zahraniãí u niektorej zo známych
cestovn˘ch poisÈovní. Toto poistenie si môÏete vybaviÈ priamo v CK ESO travel alebo
u autorizovaného predajcu. Pri zájazdoch vy‰‰ej cenovej hladiny, odporúãame uza-
vrieÈ fakultatívne cestovné poistenie, zah⁄Àajúce aj zru‰enie cesty- storno, úmrtie, tr-
valú invaliditu, zodpovednosÈ za ‰kody na zdraví a majetku, batoÏiny, preru‰enie cesty.
Cestovná kancelária ESO travel je len sprostredkovateºom. V prípade plnenia sa 
klient obracia priamo na poisÈovÀu.
10. ëal‰ie podmienky
10.1 Servis a sluÏby
ÚroveÀ a r˘chlosÈ sluÏieb poskytovan˘ch personálom hotelov a ostatn˘ch ubytova-
cích zariadení zodpovedá miestnym zvyklostiam a mentalite obyvateºstva. Preto je
nutné veºakrát poãítaÈ s men‰ou skúsenosÈou a urãitou leÏérnosÈou, ale na druhej
strane ãasto s veºmi priateºsk˘m a mil˘m prístupom.
10.2 Hygiena
Kultúrne hygienické zvyklosti sú v juÏn˘ch krajinách odli‰né od tuzemsk˘ch, tamoj‰ie
hygienické predpisy sú omnoho tolerantnej‰ie. To isté sa t˘ka i predpisov t˘kajúcich
sa Ïivotného prostredia.
10.3 Ubytovanie
Poskytnuté ubytovacie sluÏby zodpovedajú popisu v tomto katalógu. Obdobie pred
a po hlavnej sezóne priná‰a okrem v˘hodn˘ch cien aj skutoãnosÈ, Ïe niektoré zaria-
denia (bary, diskotéky, a pod.) nie sú v prevádzke. V prípadoch preknihovania, ku
ktorému dochádza príleÏitostne vo v‰etk˘ch turistick˘ch oblastiach, budete ubytovaní
v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vy‰‰ej kategórie. V kategorizácii hotelov sú
rozdiely medzi jednotliv˘mi destináciami. I v komfortn˘ch hoteloch sú izby väã‰inou
jednoducho zariadené. Vybavenie, veºkosÈ a poloha izieb (i rovnakej kategórie) nie sú
vÏdy rovnaké. Rozdeºovanie izieb prebieha zásadne zo strany hotela cestovná kan-
celária naÀ nemá vplyv. JednolôÏkové izby, i keì sú za príplatok, nemusia byÈ úplne
identické s dvojlôÏkov˘mi izbami. V niektor˘ch hoteloch je za trojlôÏkovú izbu po-
vaÏovaná dvojlôÏková izba s prístelkou. Prístelkou môÏe byÈ pohovka, rozkladací
gauã, válenda alebo lehátko. Podºa medzinárodn˘ch zvyklostí musia hostia opustiÈ
izby v deÀ odchodu do 12.00 hodiny (v niektor˘ch prípadoch uÏ do 10.00 hodiny),
moÏnosÈ nasÈahovania sa v deÀ príchodu je po 14.00 hodine. Skor˘ príchod alebo ne-
skor˘ odchod neoprávÀujú k dlh‰iemu pouÏívaniu izby. Pri dodatoãne vypísan˘ch
zvlá‰tnych ponukách ESO travel, hotel alebo pri poznávacích zájazdoch apartmán a
pod. garantujeme len kategóriu, nemusí sa vÏdy jednaÈ o hotel z katalógu. Meno ho-
tela sa zákazník dozvie po prílete do cieºovej oblasti. R˘chlo sa rozvíjajúci cestovn˘
ruch so sebou priná‰a stavebnú ãinnosÈ, na ktorú nemá cestovná kancelária ESO
travel vplyv. Stavebná ãinnosÈ sa neobmedzuje len na mimosezónne mesiace a sta-
veniská vznikajú veºmi r˘chlo, prakticky zo dÀa na deÀ, alebo je stavebná ãinnosÈ po
dlh‰ej prestávke obnovená. V t˘chto prípadoch nie je vÏdy moÏné maÈ pri rezervácii
vÏdy najaktuálnej‰ie správy o stavebnej ãinnosti. Absolútny kºud v turistick˘ch cen-
trách nenájdete. K dovolenke patrí i veãerná zábava a bary, re‰taurácie, diskotéky a
noãné kluby, ktoré môÏu pôsobiÈ hluk. Stavebn˘ ‰t˘l tieÏ umoÏÀuje prechod zvuku
medzi jednotliv˘mi miestnosÈami.
10.4 Klimatizácia/kúrenie
Tieto zariadenia nájdete len v hoteloch, kde je to uvedené priamo v popise. V mnoh˘ch
prípadoch je klimatizácia ovládaná centrálne a jej zapínanie/vypínanie z hºadiska doby
a trvania, úplne závisí od rozhodnutia hotela. Pri hoteloch niÏ‰ej kategórie sa stáva,
Ïe klimatizácia b˘va v prevádzke len niekoºko hodín denne.
10.5 Stravovanie a nápoje
V niektor˘ch hoteloch sa podávajú kontinentálne raÀajky, ktoré obsahujú ãaj alebo
kávu, peãivo, maslo a dÏem. Nápoje k jedlu nie sú zahrnuté v cene zájazdu, ak to nie
je uvedené inak.
10.6 PláÏe
Lehátka a slneãníky sú na prenajatie za poplatok (pokiaº nie je uvedené inak). Údaje
o vzdialenosti od hotela sú v popise hlavného katalógu len orientaãné. Väã‰ina pláÏí
je verejn˘ch a prístupn˘ch i miestnemu, pre na‰e predstavy, ãasto hluãnému oby-
vateºstvu.
10.7 Bazény
Pokiaº je súãasÈou hotelového zariadenia i vyhrievan˘ bazén, je treba braÈ do úvahy,
Ïe nie vÏdy je bazén skutoãne vyhrievan˘ a táto skutoãnosÈ závisí predov‰etk˘m od
rozhodnutia vedenia hotela. Nie v‰etky hotely majú bazén s ãistiacim/filtraãn˘m za-
riadením, a preto musí byÈ pri vy‰‰ích teplotách bazén vypú‰Èan˘ a vyãisten˘. Je teda
nutné poãítaÈ s t˘m, Ïe bazén môÏe byÈ na urãitú dobu mimo prevádzky. Poãet lehá-
tok a slneãníkov nezodpovedá vÏdy kapacite hotela.
10.8 Voda a elektrické napätie
Obyvatelia exotick˘ch krajín nepouÏívajú vodu z vodovodu na pitie a varenie. Vodu na
tento úãel Vám odporúãame zakúpiÈ v miestnych obchodoch alebo hoteli. V niek-
tor˘ch krajinám môÏe dôjsÈ k opakovan˘m (krátkodob˘m) v˘padkom elektrickej ener-
gie a zásobovania vodou, s t˘m potom súvisí i v˘padok klimatizácie.
10.9 Hmyz
K exotick˘m krajinám patrí aj hmyz. Napriek intenzívnym snahám hotelierov a mie-
stnych úradov sa môÏe v urãit˘ch obdobiach hmyz vyskytovaÈ. Neodporúãame ne-
chávaÈ v izbe voºne poloÏené potraviny.
11. Závereãné ustanovenia
PlatnosÈ t˘chto podmienok sa vzÈahuje na sluÏby poskytované cestovnou kanceláriou
ESO travel len vtedy, ak nie je cestovnou kanceláriou stanoven˘ alebo vopred zjed-
nan˘ rozsah vzájomn˘ch práv a povinností inak a to vÏdy písomnou formou. Zákaz-
níci potvrdzujú podpisom Zmlúv o obstaraní zájazdu, Ïe sú im V‰eobecné podmienky
známe, rozumejú im, súhlasia s nimi a akceptujú ich v plnom rozsahu.
V‰etky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku cestovnej kancelárie ESO tra-
vel o sluÏbách, cenách a cestovn˘ch podmienkach zodpovedajú informáciám zná-
mym v ãase tlaãe a cestovná kancelária si vyhradzuje právo ich zmeny do doby
uzavretia Zmluvy so zákazníkom.

Súhlas zákazníka so spracovaním osobn˘ch údajov
Súhlasím, aby moje osobné údaje vrátane rodného ãísla, uvedené na tejto zmluve
spracovávala cestovná kancelária ESO travel s r.o., so sídlom Bazová 10, 821 08 Bra-
tislava, v súlade so zákonom ã. 122/2013 Z.z.. Tento súhlas dávam aÏ do doby jeho
písomného odvolania. Poskytované údaje môÏu byÈ sprístupnené len  zamestnan-
com cestovnej kancelárie ESO travel s r.o. a ìalej osobám, ktoré sú oprávnené 
ponúkaÈ a poskytovaÈ sluÏby cestovnej kancelárie ESO travel s r.o. ìalej 
prehlasujem, Ïe som splnomocnen˘ a podpisom tejto zmluvy udeºujem súhlas 
v zmysle zákona ã. 122/2013, zároveÀ aj v mene v‰etk˘ch uveden˘ch v Zmluve.

Podpis zákazníka:


