
na zájezdy do Chorvatska, Slovinska a Černé Hory !

MIMOŘÁDNÁ SLEVA 3%

Sčítejte se slevami za včasný nákup a ušetřete do 28.2. u vybraných zájezdů až 50% z ceny ubytování.

Prodej zájezdů z této nabídky se řídí Všeobecnými podmínkami prodeje TRAVEL FAMILY s.r.o., které jsou k dispozici ve všech prodejních místech. Zájezdy jsou řádně pojištěny ve 

smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Ceny obsahují DPH. Organizátorem zájezdů je TRAVEL FAMILY s.r.o.: Palackého 717/11, 110 00 Praha 1, IČ: 17049415, DIČ: CZ699003737.

A. MIMOŘÁDNOU SLEVU lze uplatnit za podmínek, že:

1. zákazníkem poptávané ubytovací zařízení / zájezd bude v daném termínu volný.
2. dojde k uzavření smlouvy mezi zákazníkem a TRAVEL FAMILY s.r.o. ve dnech 18.2. – 28.2.2019 v některé z poboček  TRAVEL 
FAMILY s.r.o. nebo u autorizovaných prodejců TRAVEL FAMILY nebo na www.ckvt.cz, www.viamare.cz, www.vtt.cz
3. ze strany zákazníka bude při podpisu smlouvy, případně do termínu platnosti rezervace, složena záloha ve výši minimálně 1500 
Kč/os., včetně dětí a doplatek bude uhrazen nejpozději do 7 dnů na účet TRAVEL FAMILY s.r.o.
4. stejná kontaktní osoba nebude uvedena na více než 1 smlouvě v jednom termínu.

B. MIMOŘÁDNÁ SLEVA se vztahuje na konečné ceny ubytování a případně ubytování se stravou i dopravou (ceny zájezdu), je-li 
strava i doprava zahrnuta v konečné ceně s ubytováním.

C. MIMOŘÁDNÁ SLEVA se nevztahuje na ceny fakultativních služeb, které nejsou součástí ceny - např. na autobusovou, 
leteckou dopravu a pojištění (jsou-li uvedeny za příplatek), případně na další volitelné příplatky.

D. MIMOŘÁDNOU SLEVU nelze sčítat se slevou za věrnost, slevou na druhou dovolenou a podnikovými slevami. Mimořádnou 
slevu nelze uplatnit na "Ceník pobytů pro skupiny" a speciální cenovou nabídku "Aktivní dovolená 55+".

E. Rezervace s MIMOŘÁDNOU SLEVOU je platná pouze 3 hodiny! Tato doba platnosti je stejná i pro rezervaci on-line. V 
rámci této doby musí klient zaplatit nebo doložit dokladem zaplacení na účet TRAVEL FAMILY s.r.o. zálohy ve výši 1500 Kč/os. 
včetně dětí.

Kateřina Matoušková 
ředitelka prodeje TRAVEL FAMILY s.r.o.
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