Všeobecné obchodní podmínky
1. Poskytovatel
Poskytovatelem zájezdů a služeb s nimi souvisejících je cestovní kancelář TOPRAGUE, spol. s.r.o., IČO: 26768925, se
sídlem: V jámě 1, Praha 1, 110 00, (dále jen „cestovní kancelář“).
2. Úvodní ustanovení
Cestovní kancelář zajišťuje služby v oblasti cestovního ruchu jak v tuzemsku tak v zahraničí. Zajišťuje zájezdy:
- dle nabídky na internetových stránkách cestovní kanceláře
- dle individuální objednávky zákazníka
- skrze smluvního partnera cestovní kanceláře
Účastníky zájezdu mohou být osoby starší 18 let osoby, mladší osoby, pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
3. Vzájemný smluvní vztah
Smluvní vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří vzniká na základě uzavřené smlouvy o zájezdu.
Smlouva o zájezdu může být uzavřena těmito způsoby:
- podepsáním a odesláním zpět zákazníkem na adresu cestovní kanceláře:
Toprague, spol. s r.o., V jámě 1, Praha 1, 110 00
- zasláním emailem a uhrazením celkové ceny zákazníkem
- skrze smluvního partnera cestovní kanceláře
- případně jiným způsobem, na kterém se obě strany dohodnou
Smlouva o zájezdu nabývá účinnosti až po uhrazení celkové ceny zákazníkem na účet cestovní kanceláře.
Nedílnou součástí cestovní smlouvy jsou i tyto Všeobecné obchodní podmínky, které jsou volně přístupné na web.
stránkách cestovní kanceláře.
Uzavřením cestovní smlouvy klient zároveň vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
4. Práva zákazníka
- na řádné poskytnutí všech služeb zájezdu.
- na informace o přesném programu zájezdu, časů odjezdu a případných změnách o rozsahu objednaných služeb a ceny
za zájezd.
- zrušit svoji účast na zájezdu kdykoli před jeho zahájením, a to ve formě odstoupení od smlouvy za podmínek
uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
- na uplatnění a vyřízení reklamace a vad v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
- na ochranu dat a dalších osobních údajů poskytnutých cestovní kanceláři.
5. Povinnosti zákazníka
- poskytnout cestovní kanceláři součinnost potřebnou k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb zájezdu.
- v případě projeveného zájmu o zájezd, zákazník dodá cestovní kanceláři údaje nutné k vyplnění Smlouvy o zájezdu
(jméno, datum narození, údaje v osobním dokladu a jiné). Tyto údaje se musí zcela shodovat se skutečností a tak jak
jsou zapsána v příšlušné osobním dokladu, který je použit k uzavření Smlouvy o zájezdu. V případě budoucích změn
mohou být požadováný poplatky cestovní kanceláří za provedené změny.
- bez zbytečného odkladu sdělit cestovní kanceláři své stanovisko k případným změnám ve službách zahrnutých v
zájezdu.
- uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby
zajištěné smlouvou o zájezdu.
- dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje, dodržovat její platnou legislativu a
respektovat odlišné kulturní zvyklosti dané země.
- dodržovat zákaz přechovávání a/nebo užívání drog a jiných omamných látek v průběhu zájezdu.
Pokud zákazník nenastoupí na zájezd nebo nevyčerpá-li některou ze služeb, nemá právo požadovat kompenzaci za jím
nevyužité služby.
6. Cena zájezdu
Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou potvrdí cestovní kancelář na smlouvě o zájezdu.
Ceny jsou cenami smluvními mezi cestovní kanceláří na straně jedné a zákazníkem na straně druhé.
Cena zahrnuje pouze ty služby, které jsou v programu každého jednotlivého zájezdu vyjmenovány.
Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet cestovní kanceláře.
Cestovní kancelář je oprávněna do 21 dnů před zahájením zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu pouze v
těchto případech:
– zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot.

– zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků.
– zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu či dalších služeb v průměru o více než
5%.
– navýšení ceny ubytování o více jak 5 %.
V těchto případech je zákazník povinen uhradit rozdíl v ceně zájezdu do 7 dnů ode dne účinnosti oznámení o zvýšení.
Při porušení závazku úhrady navýšené ceny zájezdu ze strany zákazníka má cestovní kancelář právo od smlouvy o
zájezdu odstoupit, čímž není dotčeno právo cestovní kanceláře na náhradu škody.
7. Změna sjednaných služeb ze strany cestovní kanceláře
Cestovní kancelář je oprávněna upravit dle nutné potřeby zájezd v případě nepředvídatelných a neovlivnitelných
okolností (živelné pohromy, stávky, zásah vyšší moci, teroristický čin).
Cestovní kancelář neodpovídá za případné zpoždění z technických důvodů, případně z důvodu přetížení komunikací,
hraničních přechodů, stávek či vyšší moci.
V případě, že dojde ke zrušení letu leteckou společností. Je cestovní kancelář povinna zajistit ve stejný den jiný let.
Alternativní let musí být ve stejný den, ale může být s jinou leteckou společností a v jiný čas, případně z jiného letiště,
které je ale ve stejném městě jako byl let původní.
V případě, že dojde ke zrušení ubytovacího zařízení je cestovní kancelář povinna zajistit zákazníkovi jiné ubytovací
zařízení, ve stejné, nebo vyšší kvalitě a ve stejném městě.
V případě výše zmíněných změn nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani sleva či jiné odškodnění.
8. Odstoupení od smlouvy a změny smlouvy ze strany zákazníka
Zákazník má právo před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené smlouvy o zájezdu – stornovat zájezd. Zrušení
zájezdu vyžaduje písemnou formu.
Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné storno zájezdu doručeno cestovní kanceláři.
Jako odstoupení od smlouvy jsou považovány i veškeré změny ve smlouvě ze strany zákazníka. Jediná změna, která
není považována jako odstoupení od smlouvy je změna jmen účastníků zájezdu.
Tato změna ovšem podléhá tarifu konkrétní letecké společnosti. Na požádání cestovní kancelář sdělí klientovi cenu za
tuto službu.
Výše storno poplatku za odstoupení od smlouvy je 100% z ceny objednaných služeb které je splatné ihned a bude
uplatněno z uhrazené ceny zájezdu.
9. Cestovní pojištění
Cestovní kancelář doporučuje zákazníkům uzavřít cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu pro případ neúčasti a
zrušení zájezdu.
Dle podmínek stanovených pojišťovnou, pak v případě zrušení zájezdu může být zákazníkovi vráceno až 100%
uhrazené ceny zájezdu.
Smluvní vztah vzniká výhradně mezi pojišťovnou a klientem.
Klient bere na vědomí, že při sjednání cestovního pojištění platí smluvní podmínky dané pojišťovny, se kterými je
povinen se seznámit.
Cestovní kancelář je pouze zprostředkovatelem.
10. Reklamace
Nesplní-li cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, vzniká zákazníkovi právo na
reklamaci.
Zákazník má možnost svoje výhrady neprodleně sdělit odpovědnému pracovníkovi cestovní kanceláře tak, aby mohla
být uskutečněna náprava ihned, nebo může svoji reklamaci oznámit cestovní kanceláři po návratu, nejpozději však do
30 dnů od skončení zájezdu.
Cestovní kancelář je povinna reklamaci řešit a s výsledkem řešení seznámit zákazníka do 30 dnů od uplatnění
reklamace.
11. Závěrečné ustanovení
Tyto podmínky jsou účinné od 13.7.2016.
Smluvní vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří se řídí právem České republiky.

