
VŠEOBECNÉ INFORMACE  CA SUNRISE K OBJEDNÁVCE, ODBAVENÍ, POBYTU atd.
Cestovní  agentura Laura  Klokočníková  Sunrise  :  je  autorizovaným  prodejcem  zájezdů  pořádaných  cestovními  kancelářemi.
Našimi  partnery  jsou  renomované  cestovní  kanceláře,  se  kterými  máme uzavřenou obchodní  smlouvu o  zprostředkování  prodeje
zájezdů. Všechny CK informovaly naši CA, že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK a ve většině případů fungují na českém trhu již řadu
let. Doklad o pojištění CK je přílohou těchto podmínek. Zájezdy si u nás objednáváte za stejnou cenu a podmínek jako u pořádající CK,
navíc s přídanou další slevou stálého klienta či jinými aktuálními akcemi CA Laura Klokočníková - Sunrise

Kontakty : Laura Klokočníková, CA Sunrise, provozovna Floriánská (Váňova) 576, Kladno,   tel. 774 920745, 312 249300, 
e-mail : casunrise@casunrise.cz, www.skvelelasty.cz     www.facebook.com/CestovniAgenturaSunrise 

Pokyny k doplatku :

v hotovosti : částku uhraďte nejpozději měsíc před odjezdem v naši kanceláři, pokud nebyl dohodnut jiný termín splatnosti

fakturou /  benefitem / příspěvkem od zaměstnavatele :  na základě podkladů Vám vystavíme fakturu či  je  možno hradit
benefitními kartami (seznam karet a benefitních poukázek přijímaných naší CA je uveden na webu www.skvelelasty.cz) 

platební kartou – záloha do 25% ceny, doporučujeme použít raději bankovní převod

bankovním převodem : částku k úhradě, kterou naleznete na přihlášce zašlete bankovním převodem na účet : 
27-7170180237/0100. Variabilní symbol : uveďte termín Vašeho zájezdu jedete-li např. 8.9.2018 bude  symbol  892018

......................................................................................................................................................................................

Pokyny k odjezdu : 
pokyny k Vašemu zájezdu jsou zpravidla připraveny cca.3-8 dní před odjezdem. Pokyny jsou zasílány e-mailem, v příp., že pořádající CK
zašle pokyny originální, obdržíte od nás informační sms, že pokyny jsou připraveny k vyzvednutí. V příp.,že pokyny Vám nebudou do
této doby před odjezdem doručeny, prosím kontaktujete nás na některém z našich telefonů a naše referentky okamžitě pokyny zajistí.
U zájezdů Last Minute jsou cestovní doklady a pokyny předány v nejbližším možném termínu po podpisu cestovní smlouvy a úhradě
zájezdu. Bez úplného uhrazení zájezdu neobdržíte potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu a CK
je oprávněna zájezd zrušit. 

Cestovní pojištění : 
ke  všem zájezdům nabízíme  a  doporučujeme  cestovní  pojištění  včetně  pojištění  storna  zájezdu  (storno  lze  objednat  jen  v  den
zakoupení zájezdu, nelze jej zakoupit v pozdějším termínu), více info v CA. Pokud nevyužijete možnosti uzavřít pojištění pro cesty a
pobyt ani pojištění pro případ, že Vám vzniknou náklady s odstoupením od smlouvy nebo pokud nebudete ani individuálně pojištěni pro
uvedené případy berete na vědomí, že nesete sami plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím související. 
Nabídka pojištění : v naší CA Vám můžeme nabídnout pojištění spol. Allianz a ERV.  Uvedené pojištění lze sjednat i pro cizí státní
příslušníky  s  tím,  že  nemohou  být  pojištěni  do  země v  níž  mají  občanství  a  příp.repatriace  je  zajištěna  do  ČR.  V  příp.uzavření
nabízeného pojištění Allianz a ERV svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s rozsahem a plnění objednaného pojištění, obdržel
karty pojištěnce, pojistnou smlouvu a pojistné podmínky.

Cestovní doklady : 
Jste povinni mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza,
doklad o pojištění apod.) a jste povinni si ověřit všechny vstupní formality pro vstup do příslušného státu, zejména pak platnost víz,
pasu apod. V příp.zájmu Vám rádi ověříme příslušné podmínky pro vstup do daného státu. Příslušníci jiného státu jsou povinni se
informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si obstarat. Děti  mohou vycestovat pouze s
vlastním  cestovním  pasem.  Za  uvedené  formality  si  odpovídá  klient   sám,  CA  Laura  Klokočníková  -  Sunrise  nenese  žádnou
odpovědnost. Upozorňujeme, že při cestách do některých zemí, např. do Egypta, je nutno vzít na vědomí, že imigrační úřady a letecké
společnosti striktně kontrolují povinnost mít cestovní pas platný ještě minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z dovolené. Zákazník
je povinen si aktuálnost těchto informace ověřit ještě před objednáním zájezdu u zastupitelského úřadu. Turecko – nutnost platnost
pasu po návratu min.150 dní, další země naleznete na www.mzv.cz 

Cestování nezletilých osob : Podle MZV ČR v případě, že nezletilé dítě cestuje v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný
zástupce,  je doporučováno ověřit  u  zastupitelského úřadu navštěvovaného státu,  zda mimo platného cestovního dokladu nebude
vyžadován také písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce) s cestou dítěte do zahraničí.  Zároveň je ministerstvem doporučováno,
aby zejména individuální cestující s nezletilým měl u sebe písemný souhlas zákonných zástupců. Mohou totiž stále nastat situace, kdy
místní policie bude nucena vyšetřovat pobyt nezletilého ve státě. Takový písemný souhlas rodičů pak usnadňuje komunikaci s tamními
úřady, interpolem apod.

Osobní údaje GDPR : veškeré osobní údaje a záznamy klientů jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony ČR v souladu se zák. .
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávkového formuláře resp. cestovní
smlouvy klient uděluje CA souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v souladu s příslušnými právními
předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje  budou předávány třetí straně pouze v rozsahu nutném pro plnění
smlouvy. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů CA Sunrise předává orgánům
státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon. Neposkytne-li subjekt údajů identifikační a adresní
údaje, nebude možné uzavřít se subjektem údajů smlouvu a poskytovat mu ze strany CA služby. Neposkytne-li, nebo odvolá-li klient
svůj souhlas se zpracováním elektronických kontaktních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb, informací a rozsahu
plnění  ze  strany  CA.  Kompletní  znění  "INFORMACE  PRO  KLIENTY  O  ZPRACOVÁNÍ  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ"  naleznete  a  stránkách
www.skvelelasty.cz nebo v CA Sunrise.

Reklamace zájezdu CA Laura Klokočníková Sunrise dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna
řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3
měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy.
Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient písemně uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK.
Cestovní kancelář je povinná se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty.

http://www.skvelelasty.cz/
http://www.mzv.cz/
http://www.skvelelasty.cz/
http://www.facebook.com/CestovniAgenturaSunrise
http://www.skvelelasty.cz/


LETECKÁ DOPRAVA

REKLAMACE ZAVAZADEL PŘI PŘEPRAVĚ : pokud je Vaše zavazadlo poškozeno (ztraceno) během přepravy,  je nutné nahlásit přepravci
jeho poškození či ztrátu a sepsat protokol. Pojištění zavazadel, které máte individ.sjednáno zpravidla nekryje náklady na poškození či
ztrátu zavazadel zejména při letecké přepravě a je tudíž nutno vše řešit s přepravcem a to bezodkladně ihned na letišti, na pozdější
reklamace není většinou brát ze strany přepravce zřetel.
ČASY ODLETŮ A PŘÍLETŮ : Všechny lety jsou provozovány renomovanými  leteckými  společnostmi.  Na základě předpisů a úmluv
běžných v mezinárodní letecké dopravě si CK vyhrazují možnost změny místa odletu, trasy letu (příp. mezipřistání), letecké společnosti,
typu letadla a letového plánu. Přesné platné časy odletu a příletu vč. trasy jsou uvedeny ve Vašich cestovních dokladech (letence).
První a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepravě a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety
uskuteční dopoledne a zpáteční lety odpoledne či večer. Jak odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, i v
nočních hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího. Změny letových časů se
mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik hodin) před odletem a zpoždění jsou v posledních letech běžná. Je to
způsobeno nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů. CK maximálně usilují o vyloučení těchto rušivých vlivů a
prosí v případě změny odletových časů, popř. při zpoždění, o Vaše pochopení.
UBYTOVÁNÍ : Check-in (čas ubytování), check-out (čas opuštění ubytovací jednotky): Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit
pokoje v den odjezdu obvykle do 10-12:00 hodin, možnost ubytování se v den příjezdu je dle možností hotelu a většinou není dříve než
ve 14:00 hodin. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. V některých případech CK nebo přímo hotely
nabízejí možnost zakoupení služby dřívějšího ubytování tzn. „early check-in“ a pozdějšího opuštění pokoje, tzv. „late check-out“. Dle
kapacity ubytovacího zařízení nemusí být tyto služby umožněny či mohou být realizovány formou zvláštní místnosti či menšího pokoje
atp.
ZPOŽENÍ LETU : v příp., že Váš let bude zpožděn o více jak 3 hodiny, po svém navratu nás kontaktujte a následně ověříme Váš nárok
na odškodné od letecké společnosti. Tuto službu zajišťujeme prostřednictvím spolupracující firmy, která je specialistou na vymáhání
odškodného za zpoždění. Za tuto službu se účtuje poplatek pouze v případě KLADNÉHO VYŘÍZENÍ a z vymožené částky je pak stržena
provize ve výši 25%.

Pojištění pro případ úpadku : partnerské ck  jsou řádně pojištěny pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených
zákonem  č. 159/1999 Sb. a u pojišťoven, kterým bylo podle zvláštního předpisu  uděleno povolení pro  pojištění podle tohoto zákona.
Protože se však zájezdové katalogy připravují i v předstihu, před sjednáváním nového ročníku pojištění nebo může dojít i ke změně
pojišťovny v průběhu obchodního roku, uvádí ck podrobnosti o platném pojištění  aktuálně na internetu na jejich stránkách. Pojištění se
vztahuje pouze na zájezdy dle §1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Informujte se prosím u prodejce, u
kterého službu kupujete, zda-li spadá Vámi zakoupená služba do kategorie zájezdu, a je-li tudíž pojištěna. V příp.pojistné události Vám
pomůžeme vše vyřídit, kontaktujte naši CA či přímo pojišťovnu u které je CK pojištěna. V příp.koupě samost.letenky upozorňujeme, že
letecké společnosti nejsou ze zákona pojištěné a tudíž v příp.vyhlášení úpadku letecké společnosti není možné požadovat uhrazenou
sumu u pojišťovny ani u zprostředkovatele prodeje,

VAŠE CESTOVNÍ KANCELÁŘ JE POJIŠTĚNA PROTI ÚPADKU U : …………………………………………………….

Slevy  pro  stálé  klienty,  kupony,  platby  poukázkami  apod.  :  podrobné podmínky a  uplatnění  těchto slev jsou uvedeny na našich
www.skvelelasty.cz v sekci slevy, slevy nelze uplatňovat dodatečně. 

Stvrzuji svým podpisem, že jsem obdržel cestovní smlouvu, všeobecné podmínky pořádající CK se kterými jsem byl seznámen a
souhlasím s nimi, katalog či leták s popisem ubytování a informacemi o zájezdu, byl jsem informován o zákonném pojištění pořádající
CK a byli mi předány karty pojištění pro příp. úpadku CK příp. jiná forma potvrzení o tomto pojištění. V případě objednání pojištění
stvrzuji, že jsem obdržel pojistnou smlouvu, pojistné kartičky a všeobecné podmínky pojišťovny a uděluji souhlas se zpracováním dat
dle výše uvedených info o zpracování :

Podpis : ………………………………………………………………………………………


