REKLAMAČNÉ KONANIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1) V prípade, že CK neposkytne všetky služby predmetného zájazdu v plnom rozsahu a kvalite tak, ako
bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, má objednávateľ právo na reklamáciu. Objednávateľ uplatní právo
na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného
zástupcu CK.
2) Ak sa dodávateľovi služby alebo zástupcovi CK nepodarí na mieste zjednať nápravu, spíše so
zákazníkom reklamačný protokol. Tento musí byť podpísaný zástupcom CK a reklamujúcim a je prílohou
k reklamácii.
3) Objednávateľ musí svoje nároky z reklamácie uplatniť v zákonom stanovenej lehote (do 3 mesiacov).
4) Za písomné uplatnenie práva sa považuje osobné doručenie reklamácie vrátane reklamačného
protokolu na predajné miesto, kde bol zájazd zakúpený, resp. jeho zaslanie doporučenou zásielkou do
sídla CK.
5) Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK povinná odpovedať
písomnou formou, najneskôr v lehote 30 dní od obdržania reklamácie.
6) CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy,
nezodpovedá však za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si objednávateľ objedná
na mieste u sprievodcu, v hoteli alebo v inej organizácii.
7) Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré
sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom
poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.
8) Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb sú v nutných prípadoch možné. Ide najmä o zmeny miesta
odletu, trasy, leteckej spoločnosti, typu lietadla a letových časov pri leteckej doprave resp. trasy, typu
autobusu v rovnakej kvalite a pod. ak k uvedeným vynúteným zmenám došlo bezprostredne pred
zájazdom, alebo počas trvania zájazdu. V prípade horeuvedených zmien bude CK bezodkladne
informovať objednávateľa.
9) V prípade, že dôjde k prebukovaniu ubytovacieho zariadenia a bude nutné objednávateľa ubytovať v
inom ubytovacom zariadení, poskytne sa náhradné ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo
vyššej kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu.
10) Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK alebo
okolností na strane objednávateľa (vis major), na základe ktorých objednávateľ úplne alebo s časti
nevyužije objednané, zaplatené a CK zabezpečené služby nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu
resp. zľavu z ceny týchto služieb.
11) Objednávateľ, ktorý použije vlastnú dopravu, je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a
ukončenia pobytu, ktorý CK uvádza v pokynoch na zájazd.
12) CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona ani jej dodávatelia služieb a škoda bola
spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo
udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých
a nepredvídateľných okolností.
13) CK upozorňuje na prípadné meškanie dopravných prostriedkov a možnosť jeho vzniku z technických,
prevádzkových, poveternostných a iných dôvodov. CK zodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť
následkom meškania dopravného prostriedku len do výšky medzinárodne platných štandardov. Pri
zájazdoch leteckou a autobusovou dopravou je prvý a posledný deň určený na prepravu.
14) Rozsah zodpovednosti CK pri preprave cestujúcich a batožiny je limitovaný Prepravnými
podmienkami pre cestujúcich, batožinu a tovar vydanými prepravnou spoločnosťou.

REKLAMAČNÝ PORIADOK CK ALBANIA TRAVEL, s.r.o.
I.
Poskytovanie služieb spojených s účasťou na zájazdoch cestovnej kancelárieCK
ALBANIA TRAVEL. sa riadi hlavne príslušnými ustanoveniami zákona č. 281/2001
Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi.
Klientom cestovnej kancelárie môže byť fyzická i právnická osoba.
II.
Službou cestovnej kancelárie spojenou s účasťou na zájazdoch a rekreáciách sa
rozumie hlavne služba vyplývajúca z cestovného radu spojená s organizovaním
domácich a zahraničných zájazdov a rekreácií, ktorá má povahu dopravy,
ubytovania, stravovania, prípadne inú, vyplývajúcu z obsahu zájazdu.
III.
a) Ak klient nie je spokojný so službami poskytovanými cestovnou kanceláriou
na zájazde a rekreácii pre ich kvalitu, rozsah, či neposkytovanie, môže uplatniť svoje
právo zo zodpovednosti za vadu služby formou reklamácie.
b) Klient je povinný uplatniť reklamáciu u CK ALBANIA TRAVEL. bez zbytočného
odkladu, resp. v zákonom stanovenej lehote.
IV.
a) Reklamácia sa uplatňuje u delegáta zájazdu, povereného zástupcu CK alebo
partnera CK. Tieto poverené osoby sú povinné s klientom urobiť zápis o reklamácii
do reklamačného listu ihneď. Pri uskutočňovaní domácich zájazdov a rekreácií,
alebo ak nie je v zájazde kalkulovaný a pridelený zástupca cestovnej kancelárie,
reklamácia sa uplatňuje priamo v zariadení, ktoré poskytuje reklamovanú službu,
prípadne v cestovnej kancelárii.
b) Zástupca cestovnej kancelárie je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v
rámci svojich právomocí.
c) Ak sa nedá reklamácia vyriešiť ihneď, spíše zástupca cestovnej kancelárie s
klientom zápis o reklamácii do reklamačného listu. Kópiu tohto zápisu odovzdáva
zástupca cestovnej kancelárie klientovi. Obsahom tohto zápisu je najmä označenie
zájazdu, označenie klienta a podrobný opis predmetu reklamácie s možnosťou
prípadnej nápravy.
V.
a)

Výnimočne je možné uplatniť reklamáciu aj po skončení zájazdu a rekreácie. V

tomto prípade je možné reklamáciu uplatniť iba v písomnej forme a zaslať ju
poštou na adresu sídla spoločnosti.
b) V prípade, ak klient neuplatní reklamáciu ihneď ako sa vyskytla závada priamo
na zájazde, cestovná kancelária nemôže garantovať objektívne posúdenie závady a
kompenzáciu vzniknutých škôd, nakoľko spôsobené vady, ktoré mohli byť
odstránené priamo na pobytovom mieste nie sú spätne akceptovateľné (resp.
dokázateľné) ubytovacími zariadeniami.
VI.
CK ALBANIA TRAVEL, je povinná reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu
najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia klientom.
VII.
Ak to povaha vyžaduje, môže cestovná kancelária pri vybavovaní reklamácie
požadovať od klienta potrebnú súčinnosť najmä formou podania bližších informácií,
predloženia dôkazov, či potrebných dokladov a pod.
VIII.
Vybavovanie oprávnenej reklamácie spočíva v bezplatnom odstránení vady
služby alebo jej doplnení. Ak vadu reklamovanej služby nie je možné odstrániť,
poskytne cestovná kancelária klientovi zľavu z ceny reklamovanej služby. Klient
stráca nárok na zľavu z ceny vtedy, ak uplatní reklamáciu vady služby až po jej
využití z väčšej časti.
IX.
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2016
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.
Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre
spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp.
len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom
a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym
podkladom.Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad
pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská
obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj
také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o
poskytovaní finančných služieb.

