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INFORMAČNÍ SERVIS
SLEVY:



SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY

SLEVY PRO STARŠÍ VĚKEM

Pokud jste si v roce 2014 nebo 2015 zakoupili zájezd z katalogu CK IDEAL TOUR PRAHA, s.r.o., můžete čerpat slevu pro stálého zákazníka:

Věnujte zvýšenou pozornost zájezdům označeným tímto symbolem. Pokud si
vyberete z naší nabídky tento zájezd, bude Vám poskytnuta sleva ve výši
150,- Kč ze základní ceny zájezdu. Tato sleva bude poskytnuta na základě
potvrzení o přiznání starobního či plného invalidního důchodu.
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včasná rezervace
do29.11. 2015 10%
do20.12. 2015 8%
do31. 1. 2016 6%
do 1. 3. 2016 3%
včasná rezervace
do29.11. 2015 7%
do20.12. 2015 5%
do31. 1. 2016 3%
do 1. 3. 2016 2%

SLEVY PRO SKUPINY
● pro nejméně 25člennou skupinu poskytneme 1 místo ZDARMA
● pro nejméně 30člennou skupinu
poskytneme 1 místo ZDARMA + 50 % slevu pro 1 dalšího účastníka
● pro nejméně 40člennou skupinu poskytneme 2 místa ZDARMA

SLEVY PRO PEDAGOGY 

Pokud jste aktivní pedagog sledujte zejména prázdninové termíny našich
poznávacích zájezdů - rádi Vám poskytneme 300,- Kč slevu na termíny
vybraných zájezdů, které jsou označené tímto symbolem. Tato sleva bude
poskytnuta na základě potvrzení od zaměstnavatele.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ SLEV:
SLEVY je možné uplatnit, pouze pokud zákazník složí do vypsaného data nejméně
50% z celkové ceny zájezdu před slevou, sleva je pak odečtena od doplatku.
SLEVY se nevztahují na povinné ani fakultativní příplatky (jako jsou příplatky za
stravu, 1lůžkový pokoj, pojištění, fakultativní výlety atp. …). Pokud není výslovně
u popisu SLEVY uvedeno jinak, nelze slevy vzájemně kombinovat.
SLEVY je možné udělit pouze z katalogové nabídky (nevztahují se na zvláštní
nabídky vypsané pro shodný soubor služeb - jako jsou akční nabídky atp.).
SLEVY je možné udělit pouze na zájezdy pořádané v roce 2016.

PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TATO UPOZORNĚNÍ:
Dovolujeme si Vás upozornit na některé podrobnosti a tak vám ulehčit orientaci v cenících umístěných v tomto katalogu. To vám také pomůže při
uzavírání smlouvy o zájezdu.
● Pokud není zvláštním smluvním ujednáním dohodnuto odlišně, negarantuje
IDEAL - TOUR, přidělení ubytovacích kapacit - pokojů v hotelu nebo apartmánů
v apartmánových komplexech, které je vždy v plné místní dispozici smluvního
partnera IDEAL - TOURu a proto nemůže být předmětem reklamace.
Standardní jednolůžkové pokoje mají obvykle malou výměru a nemusí být
vybaveny balkónem a to ani v případě, kdy je u dvoulůžkových pokojů balkón
ze strany IDEAL -TOURu garantován.

● Pokud dojde k neplnění programu poznávacího zájezdu z důvodů
nezaviněných přímo CK IDEAL - TOUR (zejména z důvodů nepředvídané
dopravní situace, nepředvídaných změn v otvíracích dobách objektů,
dočasných uzavírek komunikací po trase, dočasného omezení provozu
komunikací po trase, stávek, demonstrací, extrémních klimatických jevů atp.),
může být tato skutečnost předmětem reklamace pouze v případě, že takové
neplnění postihne více než 35% programu takového zájezdu.

● Trasy z odjezdového místa do prvního místa dle programu a z posledního
místa dle programu do příjezdového místa jsou vyznačeny orientačně a mohou
se s ohledem na dopravní a místní podmínky měnit. Výčet pamětihodností
u jednotlivých míst navštívených v rámci poznávacích zájezdů, který je uvedený
v katalogu má charakter informativní a slouží jako přehled hlavních
pamětihodností v dané lokalitě tak, aby si mohl klient sestavit program v čase,
kdy není organizován ze strany IDEAL - TOURu. Uvedená výše vstupného je
odvozena na údajích sezóny 2015 a může se měnit. Všechny ostatní údaje,
sloužící k orientaci klientů (např. údaje o vstupech atd.) jsou založeny na
informacích, které nemusí být aktuální a IDEAL-TOUR neodpovídá za případné
škody, které by mohly z tohoto důvodu klientům vzniknout.

● Práva a povinnosti klientů a CK IDEAL - TOUR při autokarové nebo letecké
přepravě sjednané na základě smlouvy o zájezdu se řídí platnými zákony ČR
a států ve kterých je taková přeprava realizována, dále platnými mezinárodními
smlouvami, které se takové přepravy týkají a dále přepravním řádem CK IDEAL
- TOUR, který je nedílnou součástí všeobecných podmínek účasti na zájezdech
CK IDEAL - TOUR který je uveřejněn na adrese http://www.idealtour.cz a dále
je k disposici u každého smluvního zástupce CK IDEAL - TOUR. Klient a CK
IDEAL - TOUR se dohodli, že klient svým podpisem na smlouvě o zájezdu
stvrzuje také skutečnost, že mu jsou známy tyto všeobecné podmínky včetně
přepravního řádu a že s těmito všeobecnými podmínkami, včetně přepravního
řádu, souhlasí.

● Před uzavřením smlouvy o zájezdu si pečlivě přečtěte všeobecné podmínky
uvedené v tomto katalogu a seznamte se s podmínkami pojištění. Všeobecné
podmínky jsou nedílnou částí smlouvy o zájezdu.

● SLUŽBA SVOZ - CK IDEAL - TOUR si vyhrazuje právo zajiš ovat svozy
z jednotlivých míst osobními automobily či mikrobusy. V případě, že je v jednom
nástupním místě méně než 8 cestujících může CK IDEAL - TOUR změnit zajištění
dopravy klientů k zájezdu na veřejnou hromadnou dopravu (meziměstské
autobusy, vlak, metro). V případě zrušení svozu kdy v nástupním místě bude
méně než 8 cestujících bude navrácen případný příplatek za tzv. „svoz”. Klientovi
bude tato částka proplacena po návratu ze zájezdu a to v kanceláři, kde si
zájezd zakoupil. V takovém případě bude klient informován v pokynech na
zájezd. Změna služby svozu nezakládá nárok na jednostranné odstoupení od
smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného storna podle všeobecných
podmínek. Místo a čas odjezdu na zájezd se řídí „Pokyny k zájezdu”, které
klient obdrží od CK cca 7 dní před odjezdem/odletem.

● Pokud zájezd zahrnuje služby českého průvodce, jsou tyto dány následovně:
doprovod zájezdu po stránce organizační, dále poskytuje v autokaru rámcové
místopisné historické a další výklady, poskytuje doprovodný materiál, atp.
Rovněž, v rámci možností daných mezinárodními úmluvami o průvodcovské
službě, doprovází skupinu při jednotlivých prohlídkách.
● Jednostranně měnit dohodnutou cenu ze strany IDEAL - TOURu lze pouze
výjimečně v případech, kdy v době mezi přihlášením na zájezd a jeho konáním
dojde k prokazatelným změnám, které budou mít za následek zvýšení ceny
služeb smluvených ve smlouvě o zájezdu, z důvodů zvýšení ceny za dopravu,
ceny služeb spojených s dopravou - přístavních a letištních tax, ceny pohonných
hmot nebo díky změně směnného kurzu koruny o více než 10 %, v souladu
s ustanovením §852 c občanského zákoníku. V takovém případě bude klient
IDEAL - TOURem informován o jednostranném navýšení ceny a vyzván k
doplatku základní ceny. Doplatek základní ceny je určen vždy rozdílem mezi
nákladem kalkulovaným a nákladem aktuálním vyjádřeným v českých korunách.
● Při uzavírání objednávky si pečlivě zkontrolujte, zda máte na
smlouvě o zájezdu řádně vyplněné označení svého zájezdu - označení musí
vždy obsahovat vyznačení vybraného typu poznávacího zájezdu, termínu
vašeho pobytu, typu vyznačeného stravování a typu dopravy.

Pokud si budete chtít zjistit něco navíc …
Doplňující informace o zájezdech vám rádi podáme na telefonu č.: 224 942 149
(pracovní doba po - pá 10:00 - 18:00), nebo na základě vašeho e-mailu, pokud
se nám rozhodnete napsat na adresu idealtour@idealtour.cz. Samozřejmě se je
také dozvíte v místě, kde jste se rozhodli uzavřít smlouvu o zájezdu.
Uzavření smlouvy o zájezdu:
Smlouvu o zájezdu na vámi vybraný zájezd můžete uzavřít ve své cestovní
kanceláři, případně přes internet. Z našich stránek www.idealtour.cz můžete
poslat přímo žádost o rezervaci. Na základě této žádosti Vám zašleme potvrzení
o přijetí rezervace společně s číslem přiděleným vaší rezervaci a informaci
o výši a způsobu platby za vybraný zájezd.
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