
        Spočítajte so zľavami za skorý nákup a ušetrite do 28.2. pri vybraných zájazdoch až 50% z ceny ubytovania.

Predaj zájazdov z tejto ponuky sa riadi Všeobecnými podmienkami predaja VÍTKOVICE TOURS s.r.o., ktoré sú k dispozícii vo všetkých predajných miestach. Zájazdy sú riadne poistené 

v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. Ceny obsahujú DPH. Organizátorom zájazdov je VÍTKOVICE TOURS s.r.o.: Björnsonova 3044/8, 811 05 Bratislava , IČO: 36065463, DIČ: 

SK2020289304.

MIMORIADNA ZĽAVA 3%
   na zájazdy do Chorvátska, Slovinska a Čiernej Hory !

A. MIMORIADNU ZĽAVU je možné uplatniť za podmienok:

1. zákazníkom dopytované ubytovacie zariadenie / zájazd bude v danom termíne voľný.
2. dôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi zákazníkom a VÍTKOVICE TOURS s.r.o. v dňoch 18.2. – 28.2.2019 v pobočke VÍTKOVICE 
TOURS s.r.o. alebo u autorizovaných predajcov VÍTKOVICE TOURS alebo na www.ckvt.sk.
3. zo strany zákazníka bude pri podpise zmluvy zložená záloha vo výške minimálne 50 EUR/os., vrátane detí a doplatok bude 
uhradený najneskôr do 7 dní na účet VÍTKOVICE TOURS s.r.o.
4. rovnaká kontaktná osoba nebude uvedená na viac ako 1 zmluve v jednom termíne.

B. MIMORIADNA ZĽAVA sa vzťahuje na konečné ceny ubytovania a prípadne ubytovania so stravou a dopravou (ceny 
zájazdu), ak je strava a doprava zahrnutá v konečnej cene s ubytovaním.

C. MIMORIADNA ZĽAVA se nevzťahuje na ceny fakultatívnych služieb, ktoré nie sú súčasťou ceny - napr. na autobusovú, 
leteckú dopravu a poistenie (ak sú uvedené za príplatok), prípadne na ďalšie voliteľné príplatky.

D. MIMORIADNU ZĽAVU nie je možné spočítať ani inak kombinovať so zľavou za vernosť, so zľavou na druhů dovolenku a s 
podnikovými zľavami. Mimoriadnu zľavu nie je možné uplatniť na "Cenník pobytov pre skupiny" a špeciálnu cenovú ponuku 
"Aktívna dovolenka 55+".

E. Rezervácia s MIMORIADNOU ZĽAVOU je platná iba 3 hodiny! Táto doba platnosti je rovnaká aj pre rezerváciu on-line. V 
rámci tejto doby musí klient zaplatiť alebo doložiť dokladom zaplatenie na účet VÍTKOVICE TOURS s.r.o. zálohu vo výške 50 
EUR/os. vrátane detí.

Ing. Dominik Uliční
VÍTKOVICE TOURS s.r.o.
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