Všeobecné obchodní podmínky AGM TRAVEL
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP) upravují práva a povinnosti smluvních
stran vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu (dále jako SoZ) uzav ené mezi zákazníkem a cestovní
kancelá í AGM TRAVEL spol. s r.o. (dále jako CK), se sídlem Severozápadní IV. 382/45,
141 00 Praha 4, I O: 44793740, DI CZ 44793740, OR-ODD. C, vložka 5428, koncesní listina
vydaná ŽÚ Praha 4, j.: ZIV/U29003/2006/MAR. Tyto VOP jsou nedílnou sou ástí SoZ.

1. P EDM T SMLOUVY
Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK tvo í SoZ, tyto VOP, popis zájezdu v nabídce CK
(v etn její on-line verze), a veškerá ujednání obsažená v emailové komunikaci mezi CK a
zákazníkem. Tyto dokumenty a ujednání spolu nezbytn souvisí a jsou pro smluvní strany
závazné a mimo SoZ jsou dostupné na webových stránkách CK.
CK se na základ SoZ zavazuje zákazníkovi obstarat zájezd uvedený v letáku nebo na
webových stránkách CK, a to za podmínek a v souladu s výše uvedenými dokumenty. Zákazník
se zavazuje zaplatit CK celkovou cenu zájezdu ádn a v as v souladu s uvedenými
dokumenty a dodržet své další povinnosti vyplývající ze SoZ.

2. UZAV ENÍ SMLOUVY
SoZ musí být uzav ena písemn na formulá i CK, a to na základ objednávky zákazníkem.
CK zašle zákazníkovi elektronicky návrh SoZ, zákazník návrh SoZ akceptuje svým
podpisem. Zákazník bezprost edn po uzav ení SoZ uhradí zálohu, p ípadn celou cenu
zájezdu dle instrukcí CK. Zaplacení zálohy (rezervace zájezdu) nebo ceny zájezdu je
podmínkou ú innosti SoZ.
Má-li zákazník jakékoliv zvláštní požadavky, uvede je do objednávkového formulá e. CK
tyto požadavky posoudí a odsouhlasené zvláštní požadavky uvede do SoZ.
Zákazník svým podpisem SoZ potvrzuje, že:
se v plném rozsahu seznámil se SoZ a že mu byly spolu se SoZ zaslány VOP a že s
mito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni zákazníci
souhlasí;
mu byly p edány podrobné informace o zájezdu (k dispozici na webových stránkách
CK);
mu byl p edán doklad o pojišt ní CK proti úpadku (k dispozici na webových stránkách
CK);
byl seznámen s P edsmluvními informacemi k zájezdu dle vyhlášky 122/2018 Sb. (k
dispozici na webových stránkách CK);
mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu a údaje
o zdravotních požadavcích státu ur ení (platí pro ob any EHP – k dispozici na
webových stránkách CK).

Pokud zákazník uzavírá SoZ i za další osoby, i ve prosp ch dalších osob, potvrzuje svým
podpisem, že má od t chto osob p íslušné zmocn ní i souhlas a dále, že disponuje výslovným

souhlasem všech t chto osob s poskytnutím jejich osobních údaj CK a jejich zpracováním
za ú elem uzav ení SoZ a ú asti na p íslušném zájezdu. Zákazník dále potvrzuje že on i ostatní
cestující spl ují podmínky ú asti na zájezdu. Pokud zákazník uzavírá SoZ ve prosp ch
osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, p ípadn disponuje
jeho/jejich bezvýhradným souhlasem, a dále že souhlasí s ú astí nezletilého na všech ástech
zájezdu.
Zájezdy CK nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu. Zájezdy CK jsou vhodné
pro osoby s omezenou schopností pohybu pouze po dohod . Služby pr vodce jsou poskytovány
v eském jazyce. Veškeré údaje o bezvízovém styku v materiálech CK se vztahují pouze na
ob any R, ob an m ostatních zemí EHP sd lí CK tyto informace individuáln na jejich
žádost.

3. POTVRZENÍ O ZÁJEZDU A INFORMACE O ZÁJEZDU
Dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je SoZ potvrzená CK, kterou zákazník obdrží po
zaplacení plné ceny zájezdu. Obecné informace o zájezdu jsou p ístupné na webových
stránkách CK, podrobné informace (denní itinerá , vzdálenosti, p evýšení atd.) budou zaslány
po úhrad zálohy a další p i „Odbavení“ zájezdu. Pokud zákazník neobdrží „Odbavení“ 7 dní
ed odjezdem zájezdu, zavazuje se kontaktovat CK. V opa ném p ípad se má za to, že
zákazník podrobné pokyny k zájezdu obdržel.
Jméno a telefonní íslo pr vodce (pro urychlenou komunikaci s CK, žádost o pomoc, ocitne-li
se zákazník v nesnázích nebo chce-li zákazník vytknout vadu na zájezdu) budou zaslány v
„Odbavení“. Telefonní ísla uvedená na webových stránkách CK jsou zákazník m k dispozici
neustále.

4. CENA ZÁJEZDU A PLATBY
Cena zájezdu je smluvní a je v . DPH. Ceny byly kalkulovány ke dni 30. 9. 2020. Cena zájezdu
zahrnuje služby, které jsou u zájezdu uvedeny v letáku CK a na webových stránkách CK v sekci
„Cena zahrnuje“. Dále cena zahrnuje povinné pojišt ní CK proti úpadku. Do ceny zájezdu
mohou být zahrnuty i další dopl kové služby. Cena nezahrnuje ubytovací taxu a p ístavní
poplatky, které se dle požadavku smluvního partnera hradí na míst (12-18 let - 10,5 €/os., nad
18 let 21 €/os. za celý pobyt) a náklady nepovinné i variabilní, nap . poplatky za vstupy do
národních park a rezervací, památkových objekt , nápoje a cestovní pojišt ní.
Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto: P i uzavírání SoZ se platí rezerva ní
záloha 4.000,-K /osoba, resp. 150,-€/osoba p i úhrad mimo R. Druhá záloha ve výši
8.000,-K /osoba, resp. 300,-€/osoba se platí 4 m síce p ed nástupem na lo . Doplatek musí
být zákazníkem uhrazen tak, aby do 40 dní p ed zahájením zájezdu byl p ipsán na ú et CK. V
ípad objednání zájezdu v termínu mén než 4 m síce do nalod ní, se záloha zvyšuje na
12.000,-K /osoba, resp. 450,-€/osoba. V p ípad objednání zájezdu do 40 dn p ed
nalod ním, musí zákazník p i podpisu SoZ uhradit celý zájezd neprodlen . P i platb v EUR
ipo ítáváme k cen zájezdu bankovní poplatky v celkové výši 15 €. Zákazník se zavazuje
uhradit zálohu, pop . cenu zájezdu v termínu uvedeném ve SoZ. V p ípad nedodržení termínu
úhrady ceny zákazníkem je CK oprávn na zájezd zrušit a ú tovat si odstupné. Bez plného
zaplacení nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje
informaci klienta o odstoupení od SoZ.

V P ÍPAD , ŽE SE HLÁSTÍTE P ES CK ADVENTURA JE ZÁLOHA 50% A
ODPADÁ DRUHÁ ZÁLOHA 4 M SÍCE P ED ODJEZDEM. DOPLATEK DLE
PODMÍNEK 50 DNÍ P ED ODJEZDEM.
tmi do 2 let se rozumí d ti, které do dne ukon ení zájezdu nedovršily 2 roky. Toto dít má
nárok na dopravu a ubytování zdarma bez nárok na služby. tmi do 12 let se rozumí d ti,
které do ukon ení zájezdu nedovršily 12 let. Tyto d ti mají nárok na d tskou cenu v doprovodu
jedné dosp lé osoby. Cenu zájezdu m že zákazník uhradit bankovním p evodem i složenkou
nebo u zprost edkovatele i jiného zástupce CK. Podrobné informace o zp sobu platby jsou
uvedeny na SoZ a na webových stránkách CK. Zákazník bere na v domí, že kajuty jsou
2l žkové a že za neobsazená l žka se platí p íplatek.

5. ZM NA SMLOUVY
CK má právo k provedení nepodstatných zm n ve SoZ. Tyto zm ny je CK povinna oznámit
zákazníkovi písemn jasným a srozumitelným zp sobem. Nepodstatné zm ny nezakládají
zákazníkovi právo k odstoupení od SoZ.
Nutí-li vn jší okolnosti CK podstatn zm nit n kterou z hlavních náležitostí cestovních služeb
nebo nem že-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka, m že zákazník návrh p ijmout, nebo
že odstoupit od SoZ ve lh stanovené ve SoZ, aniž by musel hradit odstupné za p ed asné
ukon ení závazku. Lh ta pro odstoupení nesmí být kratší než 5 dn a musí skon it p ed
zahájením zájezdu. Spole
s p edložením návrhu na zm nu závazku p edloží CK písemn
zákazníkovi jasným, srozumitelným a z etelným zp sobem a bez zbyte ného odkladu tyto
informace:
dopad navrhovaných zm n na cenu zájezdu;
lh tu, v níž m že zákazník odstoupit od SoZ;
sledky pro zákazníka, neodstoupí-li v as od SoZ;
údaje o p ípadném náhradním termínu zájezdu.

Neodstoupí-li zákazník od SoZ v ur ené lh , platí, že se zm nou závazku souhlasí. Hlavní
náležitosti zájezdu, celková cena zájezdu, zp sob platby, nejnižší po et osob nutný k
uskute ní zájezdu a lh tu, b hem níž m že CK odstoupit od SoZ nebo výše odstupného
mohou být m ny pouze s výslovným souhlasem zákazníka. Jestliže se v d sledku zm ny
závazku ze SoZ sníží jakost nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na p im enou slevu.
Pokud zákazník vyžaduje zm nu SoZ (zm na zp sobu dopravy, zm na nástupního místa,
zm na osoby ú astníka apod.) je CK oprávn na ú tovat poplatek 500,-K /osoba za každou
zm nu. Všechny zm ny musí být potvrzeny CK a upraveny v SoZ.
Pokud se smluvní strany dohodnou na uzav ení nové SoZ, zapo ítávají se platby provedené na
základ p vodní SoZ na platby podle nové SoZ.

6. POSTOUPENÍ SMLOUVY
Spl uje-li t etí osoba podmínky ú asti na zájezdu a je-li tato zm na možná a schválená CK,
že jí zákazník SoZ postoupit. Zm na v osob zákazníka je v i CK ú inná, doru í-li jí
zákazník o tom v as písemné oznámení spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzav enou

SoZ souhlasí a že splní podmínky ú asti na zájezdu. Oznámení je v asné, je-li doru eno
alespo 7 dn p ed zahájením zájezdu. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni spole
a
nerozdíln k zaplacení celkové ceny zájezdu a manipula ního poplatku za zm nu ú astníka
zájezdu.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Zákazník m že p ed zahájením zájezdu od SoZ odstoupit vždy, CK jen tehdy, byl-li zájezd
zrušen, nebo porušil-li zákazník svou povinnost. Zákazník je povinen uhradit CK v souvislosti
s odstoupením odstupné podle lánku 8 za sebe i za každou jím p ihlášenou osobu a CK je
povinna mu nejpozd ji do 14 dn od odstoupení od SoZ vrátit veškeré platby uhrazené
zákazníkem nebo v jeho prosp ch, snížené o odstupné a to na ú et, z kterého byly peníze
zaslány.
Zákazník v souvislosti s odstoupením není povinen platit CK odstupné podle lánku 8 v t chto
ípadech:
CK zvýší cenu zájezdu o více než 8 %;
vn jší okolnosti nutí CK podstatn zm nit n kterou z hlavních náležitostí cestovních
služeb zahrnutých v zájezdu;
CK nem že splnit zvláštní požadavky zákazníka, které p ijala;
v míst ur ení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprost edním okolí nastaly nevyhnutelné
a mimo ádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na
epravu osob do místa ur ení cesty nebo pobytu;
CK odstoupila poté, co zrušila zájezd pro nedosažení minimálního po tu ú astník a
tuto skute nost oznámila zákazníkovi ve lh 20 dní p ed zahájením zájezdu v p ípad
cest trvajících déle než šest dní;
CK odstoupila poté, co jí v pln ní závazku bránily nevyhnutelné a mimo ádné okolnosti
a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbyte ného odkladu ješt p ed zahájením
zájezdu. V t chto p ípadech je CK povinna zákazníkovi nejpozd ji do 14 dn od
odstoupení od SoZ vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prosp ch.
V posledních 3 situacích nevzniká CK v i zákazníkovi povinnost k náhrad škody.
Za den odstoupení od SoZ je považován den, kdy zákazník doru í CK písemné oznámení o
odstoupení od SoZ.

8. ODSTUPNÉ
Výše odstupného (stornopoplatku) se ur uje podle po tu dní ode dne odstoupení od SoZ do
odjezdu zájezdu (poskytnutí první služby). Výše odstupného se stanovuje z celkové ceny
zájezdu, která je uvedena ve SoZ.
Výše odstupného za každou osobu iní:
1.500,-K více než 80 dní p ed odjezdem;
15 % z celkové ceny (avšak minimáln 2.000,-K ) od 79 do 40 dní p ed odjezdem;
30 % z celkové ceny od 39 do 30 dní p ed odjezdem;
60 % z celkové ceny od 29 do 20 dní p ed odjezdem;
75 % z celkové ceny od 19 do 10 dní p ed odjezdem;
100 % z celkové ceny zájezdu v dob kratší než 9 dní p ed odjezdem.

V p ípad , že zákazník na zájezd nenastoupí nebo eruší ú ast na zájezdu ze své vlastní v le
i z jiných p in na své stran , iní odstupné 100 % z celkové ceny zájezdu. V p ípad
pozdního nástupu na zájezd iní odstupné 100 % z ceny nevy erpané ásti zájezdu a zákazník
nemá nárok na náhradu náklad spojených s pozdním nástupem. V p ípad úhrady v EUR
tujeme k odstupnému (stornopoplatku) navíc bankovní poplatky.

9. VADY ZÁJEZDU A POMOC V NESNÁZÍCH
CK odpovídá za ádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v
nesnázích. V p ípad , že rozsah nebo kvalita služeb je nižší, než bylo dohodnuto, sd lí zákazník
tuto skute nost CK bez zbyte ného odkladu, a to tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud
možno na míst samém. Pro tyto ú ely zákazník neprodlen kontaktuje pr vodce, p ípadn
íslušného pracovníka CK. Zákazník zárove ur í p im enou lh tu k odstran ní vady, ledaže
CK odmítne odstranit vadu nebo je zapot ebí okamžité nápravy.
Jestliže náprava vady ihned není možná nebo to pr vodce, p ípadn zástupce CK odmítne, je
žádoucí sepsat s pr vodcem záznam o zjišt né vad zájezdu obsahující minimáln : osobní
údaje zákazníka, popis vady zájezdu a p ípadný požadavek na její vy ízení. Zákazník je povinen
poskytnout p i ešení reklamace pot ebnou sou innost. CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to
není možné, anebo odstran ní vady vyžaduje nep im ené náklady s ohledem na rozsah vady a
hodnotu dot ených cestovních služeb. Neodstraní-li CK vadu v ur ené lh , má zákazník právo
odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných náklad . Jde-li o podstatnou vadu, m že
zákazník odstoupit od SoZ bez zaplacení odstupného.
Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez dodate ných náklad pro
zákazníka vhodné náhradní ešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla
sjednána v SoZ, aby zájezd mohl pokra ovat. Je-li navrhované náhradní ešení nižší jakosti,
než jaká je uvedena ve SoZ, poskytne CK zákazníkovi im enou slevu. Zákazník m že
navrhované náhradní ešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo uvedeno
ve SoZ, nebo není-li poskytnutá sleva p im ená. V této situaci je CK povinna, pokud zájezd
zahrnuje p epravu, poskytnout zákazníkovi bez zbyte ného odkladu a bez dodate ných náklad
pro zákazníka rovnocennou p epravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na n mž se
smluvní strany dohodly. Nelze-li v d sledku nevyhnutelných a mimo ádných okolností zajistit
návrat zákazníka v souladu se SoZ, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v
rovnocenné kategorii, a to nejvýše za 3 noci na jednoho zákazníka. CK se nem že odvolat na
nevyhnutelné a mimo ádné okolnosti, jestliže se na takové okolnosti nem že podle platných
právních p edpis Unie odvolat p íslušný dopravce.
Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbyte ného odkladu, má právo na slevu z ceny
zájezdu ve výši p im ené rozsahu a trvání vady. Žádá-li zákazník slevu, m l by tak u init u
CK rovn ž bez zbyte ného odkladu. Pokud zákazník z jakýchkoli d vod na své stran
nevyužije zcela nebo z ásti služby, na jejichž poskytnutí m l podle SoZ právo, nezakládá
taková skute nost jakýkoli nárok na slevu z ceny zájezdu nebo t chto služeb.
CK neru í za úrove služeb a akcí, které si zákazník objedná na míst
organizátorem není CK.

a jejichž

Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích nebo nelze-li v d sledku nevyhnutelných
a mimo ádných okolností zajistit návrat cestujícího v souladu se SoZ, poskytne mu CK
neprodlen pomoc:
sd lí údaje o zdravotních službách, místních ú adech a konzulární pomoci
je nápomocná se zprost edkováním komunikace na dálku
pom že najít náhradní cestovní ešení.
Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, m že CK za svou pomoc požadovat p im enou náhradu
skute
vynaložených náklad .

10. ODPOV DNOST ZA ŠKODU A ÚJMU
Zákazník je za všech okolností povinen po ínat si tak, aby edcházel vzniku škody nebo
újmy své, dalších zákazník , CK a jejích obchodních partner . CK odpovídá za škodu a újmu,
která byla zp sobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy
však neodpovídá za škodu, pokud byla zp sobena zákazníkem, t etí osobou, která není spojena
s poskytováním služeb, nebo mimo ádnou nep edvídatelnou a nep ekonatelnou p ekážkou
vzniklou nezávisle na v li poskytovatele. Umož uje-li mezinárodní smlouva, kterou je R
vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze SoZ nebo podmínek
náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK hradit škodu je
omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zavin né škody nebo újmy
zp sobené na zdraví. Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, nap . náklady
vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zran nému zákazníkovi, ešením ztráty jeho
cestovních doklad , v té souvislosti zajišt ním dopravy a ubytování navíc, poškozením
ubytovacích prostor nebo dopravního prost edku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.

11. ALTERNATIVNÍ EŠENÍ SPOR
V p ípad sporu vzniklého v souvislosti se SoZ má zákazník, který je spot ebitelem, právo na
jeho mimosoudní ešení u eské obchodní inspekce, Úst ední inspektorát - odd lení ADR,
Št pánská 15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz/www.adr.coi.cz, adr@coi.cz, tel.: +420 296 366 360
nebo u Sdružení eských spot ebitel , T . Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové,
www.konzument.cz, spotrebitel@regio.cz, tel.: +420 495 215 266 za ú elem mimosoudního
ešení spot ebitelského sporu. Zákazník, který si zakoupil zájezd p es internet a je
spot ebitelem,
m že
k
ešení
vzniklého
sporu
využít
stránku:
www.ec.europa.eu/consumers/odr.

12. ODPOV DNOST Ú ASTNÍK ZÁJEZDU
Zákazník se zavazuje:
mít platný cestovní doklad spl ující požadavky k návšt
cílových stát a území
(obvyklá minimální platnost pasu je 6 m síc po návratu zájezdu, více na www.mzv.cz);
dodržovat právní p edpisy navštívených stát ;
uzav ít pojišt ní lé ebných výloh na dobu zájezdu;
dodržet místo nástupu, které je uvedeno ve SoZ;
dbát pokyn pr vodce a sportovních instruktor , dodržovat stanovený program a v
ípad individuálního programu informovat pr vodce o své plánované trase (pr vodce
mu má právo v p ípad nedostate né zkušenosti nebo výbavy tuto trasu i zakázat);

edložit souhlas zákonného zástupce v p ípad , že se zájezdu ú astní osoba mladší 18
let bez jeho doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dosp lého
astníka v pr hu zájezdu;
u cyklistických zájezd zajistit dobrý technický stav svého kola, disponovat základní
výbavou k oprav kola, respektovat návod k zajišt ní kol proti poškození dle informací
poskytnutých pr vodcem a nosit cyklistickou helmou b hem jízdy na kole;
být b hem p epravy ádn p ipoután bezpe nostním pásem, kterým je vybaveno každé
sedadlo. Uli ka mezi idi em a WC musí být nonstop pln pr chozí
sd lit CK veškeré informace d ležité pro posouzení vhodnosti ú asti zákazníka na
konkrétním zájezdu, zejména p ípadná zdravotní omezení, p emž CK je v p ípad
zjišt ní t chto omezení oprávn na SoZ se zákazníkem odmítnout uzav ít nebo od SoZ
bez jakýchkoliv sankcí odstoupit;
chovat se b hem zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené zem a jednat
tak, aby nepoškozoval a negativn neovliv oval p írodu a okolní prost edí.
Zákazník se zavazuje zajistit, aby shora uvedené závazky a podmínky splnily všechny osoby,
které na zájezd p ihlásil. Zákazník, resp. každý ú astník zájezdu, pln odpovídá za následky
vzniklé neplatností i jinými nedostatky jeho cestovních doklad i nedodržení vízových,
devizových a jiných právních p edpis platných v navštívené zemi. Zákazník, resp. každý
astník zájezdu, se zú ast uje zájezdu, p ípadn sportovního programu (nap . raftingu, zipline,
vodní turistiky, horské turistiky, cyklistiky aj.) na vlastní nebezpe í a odpov dnost a bere na
domí, že tyto aktivity mohou být i p i vynaložení veškeré odborné pé e, kterou lze požadovat,
rizikové. To i v p ípad , že jsou na zájezdu p ítomni sportovní instrukto i.
Je-li ú astník pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a
okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náro nosti programu zájezdu, je pr vodce
oprávn n vylou it ú astníka ze sportovního programu i mu zakázat trasu nebo p ijmout jiné
im ené opat ení k zajišt ní bezpe nosti. V krajním p ípad m že vedoucí zákazníka vylou it
ze zájezdu, zejména pokud hrub ruší jeho pr h nebo ostatní ú astníky, a to bez náhrady.
Toto p im en platí i pro p ípady porušování no ního klidu na lodi. V t chto p ípadech se
neú ast na zájezdu nebo jeho ásti nepovažuje za porušení SoZ ze strany CK.
Zákazník bere na v domí, že úrove a rychlost služeb poskytovaných v zahrani í odpovídá
místním zvyklostem a mentalit obyvatelstva. Období p ed a po hlavní sezón p ináší vedle
výhodných cen i skute nost, že n která za ízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. Podle
místních zvyklostí je nalod ní do cca 12:00 a vylod ní do cca 08:30. asný p íjezd i pozdní
odjezd neoprav ují k delšímu používání kajuty. Absolutní klid v turistických centrech
nenajdete. K dovolené pat í i ve erní zábava a bary, restaurace, diskotéky a no ní kluby, které
mohou p sobit hluk. Také stavební styl umož uje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými
místnostmi, zejména na lodi, kde dodržujte klid po p lnoci.
Zákazník prohlašuje, že:
si není v dom žádných omezení, která by mu bránila v ádné ú asti na zájezdu;
bude respektovat pokyny pr vodc a instruktor zájezdu;
v p ípad , že se chce zú astnit programu na vod umí plavat (nap . p i raftingu);
bude ádn používat veškeré poskytnuté bezpe nostní vybavení (nap . p i raftingu,
zipline);
nahradí p ípadnou škodu, kterou zp sobí v dopravním prost edku nebo na lodi i jinde,
kde erpal služby zajišt né dle SoZ;

se p ed a b hem sportovního programu v pr
omamných látek.

hu zájezdu zdrží požívání alkoholu a

13. CESTOVNÍ POJIŠT NÍ
V cen zájezd není zahrnuto cestovní pojišt ní. CK neru í za škody zp sobené p i doprav
v zahrani í. D razn upozor ujeme na nutnost uzav ít minimáln pojišt ní lé ebných výloh
v zahrani í. Na poptávku zprost edkováváme pojišt ní spol. UNION. Komplexní balí ek (typ
A30, bez v kového limitu pojišt ných) obsahuje: pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í v .
teroristického útoku, asisten ní služby v zahrani í, pojišt ní zavazadel, pojišt ní odpov dnosti,
úrazové pojišt ní a pojišt ní zrušení objednaných služeb (storno zájezdu). Více na
www.agmtravel.cz/dokumenty/pojisteni-klientu. Toto pojišt ní lze sjednat do termínu
úhrady první zálohy (nejlépe ihned p i objednání zájezdu). Smluvní vztah vzniká mezi
zákazníkem a pojiš ovnou, p ípadné pojistné události eší zákazník p ímo s pojiš ovnou.

14. POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTENÍ CK
CK je ádn pojišt na proti úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem
159/1999 Sb. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v d sledku nespln ní SoZ v
ípadech uvedených v § 6 odst. 1, zák. 159/1999 Sb., p echázejí na pojiš ovnu, a to až do výše
pln ní, které mu pojiš ovna poskytla. Více na www.agmtravel.cz/o-nas/pojisteni-ck. CK je
pojišt na proti úpadku na rok 2021 u pojiš ovny UNION, a.s., I O: 31322051, pobo ka pro
R: Špan lská 2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, www.unionpojistovna.cz,
union@unionpojistovna.cz, tel.: +420 844 111 211.

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU
Nakládání s osobními údaji se ídí platnými právními p edpisy, zejména Na ízením Evropského
parlamentu a Rady . 2016/679 o ochran fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údaj a o volném pohybu t chto údaj .
CK má zákonné oprávn ní za ú elem uzav ení a pln ní SoZ zpracovávat osobní údaje
zákazníka. CK shromaž uje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno, p íjmení,
datum narození, koresponden ní adresa, email, telefonní íslo, íslo bankovního ú tu, údaje o
vzájemné komunikaci a zvláštní požadavky zákazníka. Všechny osobní údaje budou uloženy
pouze po dobu stanovenou zákonem, p ípadn po dobu nezbyte
nutnou.
Pro ú ely pln ní SoZ je zákazník srozum n, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu
poskytnuty dalším dodavatel m služeb, které jsou sou ástí realizace zájezdu (zejména majitel
lod , pojiš ovna, p epravce a pr vodce).
Zákazník jako subjekt údaj prohlašuje, že bude spolucestující osoby i jejich zákonné
zástupce, jimiž byl zplnomocn n k uzav ení SoZ, ádn a v as informovat o užití a zpracování
jejich osobních údaj CK i jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími
zpracovateli).
Zákazník bere na v domí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, p íjmení
a emailové adresa za ú elem ímého marketingu (zasílání obchodních sd lení). Obchodní
sd lení je CK oprávn na zasílat formou email . Ze zasílání obchodních sd lení se m že
zákazník kdykoliv odhlásit, a to prost ednictvím odkazu v emailu s obchodním sd lením,

ípadn zasláním emailu na gdpr@agmtravel.cz. V tomto p ípad nebude CK nadále zasílat
obchodní sd lení, ani nijak zpracovávat jeho osobní údaje za ú elem p ímého marketingu.
Více na: www.agmtravel.cz/dokumenty/ochrana-osobnich-udaju

16. ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
CK je oprávn na doplnit do VOP n které dopl ky v souvislosti s onemocn ním COVID-19.
CK je oprávn na jednostrann zm nit tyto VOP zve ejn ním nového zn ní na svých webových
stránkách. P ípadná neplatnost jednotlivých ustanovení t chto VOP, nemá vliv na platnost
ostatních ustanovení.
V p ípad , že klient p edá CK fotografie, které p i zájezdu po ídil, souhlasí tímto s jejich užitím
pro ú ely CK, a to i opakovaným, ve smyslu § 12 zákona 121/2000 Sb., a to bez nároku na
jakoukoliv odm nu.
Smluvní strany prohlašují, že si tyto VP p ed podpisem smlouvy p etly, že odpovídají
jejich v li a že s obsahem t chto VP v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí.
AGM TRAVEL spol. s r.o., Cestovní kancelá , Severozápadní IV. 382/45, 141 00 Praha 4,
tel.: +420 272 761 820, +420 728 484 253, e-mail: agmtravel@agmtravel.cz,
www.agmtravel.cz
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 30. 9. 2020

