
 
DODATOK Č.1 K VŠEOBECNÝM ZMLUVNÝM PODMIENKAM ÚČASTI NA ZÁJAZDE 

ORGANIZOVANOM CK TRIPEX S. R. O. , PLATNÝ PRE LETECKÉ POZNÁVACIE 
ZÁJAZDY A CITY BREAKY 

 
 
Tento dodatok upravuje platobné podmienky, storno poplatky, ako aj poplatky za zmenu v knihovaní 
uvedené vo VOP na rok 2020. 
Dodatok platí výhradne pre letecký zájazd „ZÁJAZD TURECKO S NEONKOU“, ktorý sa uskutoční v 

termíne : 04/06 – 11/06/2020 

 

Platobné podmienky:   

1. po podpise zmluvy       Záloha vo výške 10% zo sumy (95 EUR) 

 
2. do 04. apríla 2020  

 
Doplatok do plnej sumy, vrátane 
voliteľných príplatkov 

   

   

Nedodržanie termínov záloh sa považuje za porušenie zmluvy. V takom prípade je CK 
oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby 
neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré CK nesplnením 
si zmluvných povinností vznikli. 
 
 
Storno podmienky 
V prípade zrušenia zájazdu sa uplatňujú nasledovné storno podmienky: 
 
a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 95 EUR, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o 
zájazde v lehote 36 dní a viac pred termínom začatia zájazdu, 
 
b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi 
od zmluvy o zájazde v lehote 35 – 21 dní pred termínom začatia zájazdu, 
 
c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi 
od zmluvy o zájazde v lehote 20 – 14 dní pred termínom začatia zájazdu, 
 
d) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi 
od zmluvy o zájazde v lehote 13 – 6 dní pred termínom začatia zájazdu, 
 
e) vo výške 100 % ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 5 a 
menej dní pred termínom začatia zájazdu. 
 
Zmena mien účastníkov nie je možná a podlieha schváleniu výnimky zo strany dodávateľa 
 
Podmienka realizácie zájazdu: 

Podmienkou pre realizáciu zájazdu je minimálny počet 18 osôb. V prípade, ak sa do 30.03.2020 

nenazbiera potrebný minimálny počet osôb, je cestovná kancelária (CK) oprávnená zájazd zrušiť. O 

tejto skutočnosti je CK povinná objednávateľa zájazdu bezodkladne informovať.
 
 

 
tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice 
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