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Podmienky platné do 31.1.2021 
 

Flexibilná dovolenka s TRAVEL FAMILY 

Životné situácie často vyžadujú zmenu našich pôvodných plánov. Mať možnosť bezplatnej zmeny účast-
níka zájazdu, termínu pobytu, miesta pobytu je tak u veľa zákazníkov stále dôležitejším kritériom pre výber 
dovolenky. Preto Vám v spolupráci s našimi obchodnými partnermi prinášame pri vybraných ubytovacích 
zariadení a zájazdov novú možnosť flexibilných zmien uzatvorenej Zmluvy o zájazde / službe cestovného 
ruchu. Nezabudnite si tak objednať a pribaliť na cestu niektorý z nasledujúcich dvoch balíčkov FLEXIBIL-
NEJ DOVOLENKY: 

Pri objednaní balíčka Flexibilná dovolenka PREMIUM získavate do 31. 01. 2021 
ZADARMO: 

 exkluzívnu možnosť BEZ AKÝCHKOĽVEK POPLATKOV zo strany CK: písomne zrušiť, zmeniť 

či previesť na inú osobu objednané ubytovacie služby v čase 14 dní a viac pred nástupom na 

pobyt/zájazd. 

 Tieto zvýhodnené podmienky pre zmenu zmluvy možno uplatniť iba na služby ubytovacieho zari-

adenia, nevzťahujú sa na dopravu a ďalšie služby, ktoré podliehajú odstupnému a poplatkom za 

zmenu podľa všeobecných obchodných podmienok CK. V prípade nevyčerpania uhradenej zálohy, 

Vám bude na túto vystavený voucher/poukaz, ktorý možno následne uplatniť na akýkoľvek iný zá-

jazd TRAVEL FAMILY s realizáciou do 31. 12. 2022. Nevyužitá záloha Vám bude po uplynutí tohto 

dátumu vrátená. Ak nebude napríklad v dôsledku šírenia epidémie COVID-19 objektívne možné zo 

strany TRAVEL FAMILY ani 3 dni pred termínom pobytu/zájazdu tento realizovať, vrátime Vám či-

astku vo výške Vami uhradených finančných prostriedkov. 

 

Pri objednaní balíčka Flexibilná dovolenka ŠTANDARD získavate do 31. 01. 2021 
ZADARMO: 

 exkluzívnu možnosť BEZ AKÝCHKOĽVEK POPLATKOV zo strany CK: písomne zrušiť, zmeniť 

či previesť na inú osobu objednané ubytovacie služby v čase 21 dní a viac pred nástupom na 

pobyt/zájazd. 

 Tieto zvýhodnené podmienky pre zmenu zmluvy možno uplatniť iba na služby ubytovacieho zari-

adenia, nevzťahujú sa na dopravu a ďalšie služby, ktoré podliehajú odstupnému a poplatkom za 

zmenu podľa všeobecných obchodných podmienok CK. V prípade nevyčerpania uhradenej zálohy, 

Vám bude na túto vystavený voucher/poukaz, ktorý možno následne uplatniť na akýkoľvek iný zá-

jazd TRAVEL FAMILY s realizáciou do 31. 12. 2022. Nevyužitá záloha Vám bude po uplynutí tohto 

dátumu vrátená. Ak nebude napríklad v dôsledku šírenia epidémie COVID-19 objektívne možné zo 

strany TRAVEL FAMILY ani 3 dni pred termínom pobytu/zájazdu tento realizovať, vrátime Vám či-

astku vo výške Vami uhradených finančných prostriedkov. 

 


