FTI Touristik GmbH
Pojištění proti úpadku

Reise- und Zahlungsbedingungen für Pauschalreisen und touristische Einzelleistungen
Die Buchung einer oder mehrerer Reiseleistung( en) der FTI Touristik GmbH (im Folgenden FTI) erfolgt auf Grundlage der folgenden Reiseund
Zahlungsbedingungen für Pauschalreisen und touristische Einzelleistungen. Sie finden mithin sowohl Anwendung auf
- Pauschalreiseverträge (insbesondere jene mit der Kennzeichnung „XFTI“, Mietwagen mit inkludiertem FTI Service Paket, sowie
Kreuzfahrten, Camper und Wohnmobile),
- Verträge über reine Übernachtungs- und Beherbergungsleistungen in Hotels, Ferienappartements und Ferienhäusern (insb. „Nur-Hotel“),
- Verträge über reine Beförderungsleistungen wie insbesondere über Flugleistungen (insb. „Nur- Flug“ als Charterflug, Linienflug oder mit der
Kennzeichnung „FFLY“) oder Transferleistungen ohne weitere Reiseleistung sowie
- Verträge über sonstige touristische Einzelleistungen wie insbesondere Eintrittskarten und Skipässe
Sollten einzelne Regelungen dieser Reise- und Zahlungsbedingungen nur auf Pauschalreisen bzw. nur auf touristische Einzelleistungen
Anwendung finden, werden Sie darauf an der entsprechenden Stelle hingewiesen. Von der Anwendung dieser Reise- und
Zahlungsbedingungen ausgenommen sind Buchungen von Mietwagen aus dem Programm „driveFTI“ und „Cars & Camper“.
1. Abschluss des Vertrages
(1)Mit Ihrer Buchung (Reiseanmeldung) bieten Sie FTI verbindlich den Abschluss eines Vertrages über die von Ihnen gewünschten
Reiseleistungen an. Mögliche Buchungswege (z.B. schriftlich, telefonisch, online etc.) sind insbesondere Buchungen über Reisevermittler wie
z.B. Reisebüros, Onlinereiseportale und mobile Reiseverkäufer oder direkt über FTI. Oftmals erhalten Sie von Ihrem Reisevermittler zunächst
eine Bestätigung über den Eingang Ihrer Reiseanmeldung.
(2) Mit Zugang der Buchungsbestätigung/Rechnung von FTI über die von Ihnen gewünschten Reiseleistungen (unter der von Ihnen
angegebenen Anschrift oder E-Mail-Adresse) oder an Ihren Reisevermittler kommt der Vertrag zwischen Ihnen und FTI zustande.
2. Beförderungsbeschränkungen für schwangere Reisende und Kinder auf Kreuzfahrten
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus Sicherheitsgründen und bedingt durch die eingeschränkte medizinische Versorgung auf dem
Schiff folgende Beförderungsbeschränkungen gelten: Schwangere Reisende, die sich zur Zeit der Einschiffung bis zur 21.
Schwangerschaftswoche befinden, müssen eine ärztliche Reisefähigkeitsbestätigung vorweisen. Ab der 22. Schwangerschaftswoche wird die
Beförderung abgelehnt. Kinder, die zur Zeit der Einschiffung noch nicht drei Monate alt sind, werden nicht befördert. Auf allen Routen mit
drei oder mehr aufeinanderfolgenden Seetagen gilt für Kinder zum Zeitpunkt der Einschiffung ein Mindestalter von zwölf Monaten. Auf die
üblichen Beförderungsbeschränkungen bei Flugreisen wird hingewiesen.
3. Insolvenzsicherung für Pauschalreisen / Bezahlung von Pauschalreisen sowie Einzelleistungen / Rücktritt bei Zahlungsverzug
(1) Bei Buchung einer Pauschalreise erhalten Sie mit der Buchungsbestätigung/Rechnung gleichzeitig den Nachweis über die
Insolvenzsicherung (Sicherungsschein des Kundengeldabsicherers Swiss Re International SE, Niederlassung Deutschland, Arabellastraße 30, D
- 81925 München) für alle von Ihnen auf die gebuchte Pauschalreise zu leistenden Zahlungen.
(2) Zahlungen auf die gebuchte(n) Pauschalreise bzw. Einzelleistung(en) sind durch Sie wie folgt zu leisten:
a) Mit Erhalt der Buchungsbestätigung/Rechnung wird eine Anzahlung in Höhe von 20% des Gesamtpreises bzw. bei Pauschalreisen mit der
Kennzeichnung XFTI in Höhe von 35% des Gesamtpreises zur Zahlung fällig. FTI behält sich vor, bei bestimmten Reiseleistungen eine höhere
Anzahlung zu verlangen, die Ihnen in diesem Fall vor Buchung mitgeteilt wird. Prämien für von Ihnen über FTI gebuchte Reiseversicherungen
(vgl. Ziffer 14) sind in voller Höhe zusammen mit der Anzahlung fällig. Der Restbetrag ist 20 Tage vor Reiseantritt ohne nochmalige
Aufforderung zu zahlen. Bei Verträgen, die weniger als 20 Tage vor Reiseantritt geschlossen werden, ist der Gesamtpreis sofort zur Zahlung
fällig. Etwas anderes gilt, wenn sich FTI in der Leistungsbeschreibung ein Rücktrittsrecht gemäß Ziffer 6 (Mindestteilnehmerzahl/Rücktritt
wegen Nichterreichens) vorbehalten hat. In diesem Falle ist die Restzahlung erst dann fällig, wenn die in der vorvertraglichen Unterrichtung
sowie auf der Buchungsbestätigung /Rechnung genannte Frist zur Ausübung des Rücktrittsrechts abgelaufen ist und das Rücktrittsrecht nicht
ausgeübt wurde.
b) Zahlungen sind von Ihnen, soweit nicht auf der Buchungsbestätigung/Rechnung eine Inkassoberechtigung des Reisevermittlers
ausdrücklich vermerkt ist, direkt an FTI an die dort genannte Kontoverbindung zu leisten. Sämtliche Zahlungen sollten möglichst unter
Angabe der auf der Buchungsbestätigung/ Rechnung ersichtlichen Vorgangsnummer geleistet werden.
(3) Im Fall der nicht fristgerechten oder nicht vollständigen Anzahlung oder Restzahlung behält sich FTI nach Mahnung mit Fristsetzung vor,
den Rücktritt vom Vertrag zu erklären und Schadensersatz entsprechend den Stornosätzen nach Ziffer 9 (2 ) in Verbindung mit den am Ende
dieser Reise- und Zahlungsbedingungen bekannt gegebenen Entschädigungssätzen zu verlangen. Gesonderte, von diesen abweichende
Entschädigungssätze gelten, soweit diese in der Leistungsbeschreibung ausgeschrieben oder Ihnen vor Buchung mitgeteilt wurden und im
Rahmen der Buchungsbestätigung/Rechnung aufgeführt sind. Anderweitige Verdienstmöglichkeiten werden von FTI berücksichtigt. Dem
Kunden ist es vorbehalten, den Nachweis zu führen, dass keiner oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist.

4. Wesentliche Eigenschaften / Leistungsänderung / Nebenabreden
(1) Die wesentlichen Eigenschaften der Reiseleistungen ergeben sich aus den von FTI bekannt gegebenen vorvertraglichen Informationen,
der Leistungsbeschreibung im Katalog beziehungsweise aus der Darstellung auf den veranstaltereigenen Websites im Internet sowie aus den
hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Buchungsbestätigung/Rechnung von FTI. Leistungsbeschreibungen in Katalogen oder auch
Websites von Leistungsträgern wie Hotels sind für FTI nicht verbindlich.
(2) FTI behält sich das Recht vor, nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn eine Änderung wesentlicher Eigenschaften der Reiseleistungen,
die nicht den Reisepreis betreffen und vom vereinbarten Inhalt des Vertrages abweichen, zu erklären, wenn diese Änderung unerheblich ist.
Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt. FTI wird Sie über solche Änderungen vor Reisebeginn unverzüglich auf einem
dauerhaften Datenträger klar, verständlich und in hervorgehobener Weise informieren.
(3) Ist FTI zu einer erheblichen Änderung wesentlicher Eigenschaften der Reiseleistungen oder zur Abweichung von besonderen Vorgaben
von Ihnen, die Inhalt des Vertrags geworden sind, gezwungen, sind Sie berechtigt, innerhalb einer von FTI gesetzten angemessen Frist die
Änderung anzunehmen oder ohne Zahlung einer Entschädigung zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen
anderen Reise zu verlangen, soweit FTI in der Lage ist, eine entsprechende Reise aus ihrem Angebot ohne Mehrkosten für Sie anzubieten.
Weitergehende Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Reagieren Sie gegenüber FTI nicht innerhalb der gesetzten Frist, gilt die mitgeteilte
Änderung als angenommen.
(4) Hatte FTI für die Durchführung der geänderten Reiseleistungen bzw. Ersatzreise bei gleichwertiger Beschaffenheit geringere Kosten wird
Ihnen der Differenzbetrag erstattet.
5. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
FTI wird die Reisenden, die eine Pauschalreise gebucht haben, über allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche
Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor
Vertragsabschluss unterrichten. Die Reisenden sind verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendigen
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem
Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z.B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Ihren Lasten / zu Lasten der Reisenden. Dies
gilt nicht, wenn FTI, oder wenn die Pauschalreise über einen Reisevermittler vertraglich zugesagt wird, der Reisevermittler, unzureichend
oder falsch informiert hat. Insofern steht FTI auch für ein Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen ein.
6. Mindestteilnehmerzahl / Rücktritt wegen Nichterreichens
Soweit FTI die Mindestteilnehmerzahl sowie den Zeitpunkt (Rücktrittsfrist 30 Tage), bis zu welchem die Erklärung dem Kunden vor dem
vertraglich vereinbarten Reisebeginn spätestens zugegangen sein muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung sowie auf der
Buchungsbestätigung/ Rechnung angegeben hat, behält FTI sich vor, vom Vertrag wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
zurückzutreten. FTI behält sich bei bestimmten Reiseleistungen eine andere, innerhalb der gesetzlich zulässigen Möglichkeiten liegende,
Rücktrittsfrist vor, die Ihnen in diesem Fall vor Buchung mitgeteilt wird. Wird die Reiseleistung aus diesem Grund nicht erbracht, wird FTI
unverzüglich von Ihnen geleistete Zahlungen auf den Reisepreis zurückerstatten. Der Reisende hat das Recht, die Teilnahme an einer
mindestens gleichwertigen anderen Reise zu verlangen, soweit FTI in der Lage ist, eine entsprechende Reise aus ihrem Angebot ohne
Mehrkosten für Sie anzubieten.
7. Vertragsübertragung auf Ersatzperson bei Pauschalreisen
Der Reisende hat im Rahmen einer Pauschalreise das gesetzliche Recht, von FTI durch Mitteilung auf einem dauerhaften Datenträger zu
verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt. Eine solche Erklärung ist in jedem
Fall rechtzeitig, wenn sie FTI 7 Tage vor Reisebeginn zugeht. FTI kann dem Eintritt widersprechen, wenn der Dritte die vertraglichen
Reiseerfordernisse nicht erfüllt. Tritt der Dritte in den Pauschalreisevertrag ein, haften er und der Reisende FTI als Gesamtschuldner für den
Reisepreis und die FTI (z.B. seitens der Leistungsträger) durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten (z.B. durch die
Notwendigkeit der Buchung einer anderen Tarifklasse bei Flugtickets, Ticketausstellungskosten).
8. Umbuchung / Namenskorrektur
(1) Auf Ihren Wunsch nimmt FTI bei Pauschalreisen oder auch Einzelleistungen, soweit nachfolgend nicht ausgeschlossen, vorbehaltlich der
Verfügbarkeit bis zum 30. Tag vor Anreise einmalig eine Änderung des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der
Unterkunft oder der Beförderungsart bzw. bei Einzelleistungen eine Änderung des Reisenden vor (Umbuchung). Für die Umbuchung fällt
neben dem sich neu ergebenden Reisepreis ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von € 30 pro Person an. Für Umbuchungen von Mietwagen bis
Mietbeginn fällt kein Bearbeitungsentgelt an. Soweit durch die Änderung Mehrkosten seitens der Leistungsträger (z.B.
Ticketausstellungskosten
etc.) anfallen, werden diese gesondert belastet. Die Umbuchung ist für Pauschalreisen mit Linienflügen, für Pauschalreisen mit der
Kennzeichnung „XFTI“, für Kreuzfahrten, für Rundreisen jeglicher Art, für Nur-Flüge mit der Kennzeichnung „FFLY“, für Wohnmobile &
Camper, für sonstige touristische Einzelleistungen wie Eintrittskarten, Verkehrsmitteltickets und sonstige Tickets sowie für Reiseleistungen,

für die gesonderte Entschädigungssätze vereinbart sind, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die Umbuchung erforderlich ist, weil FTI Ihnen
gegenüber keine, eine unzureichende oder falsche vorvertragliche Information gegeben hat. In diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos
möglich.
(2) Für eine nachträglich erforderlich werdende Korrektur oder Ergänzung des Namens, die auf eine Falschangabe durch den Anmelder /
Reisenden oder auf die nachträgliche Änderung des Namens des Reisenden zurückzuführen ist, wird ein Bearbeitungsentgelt von € 30.- pro
Person berechnet. Der Nachweis, dass FTI keine oder wesentlich niedrigere Kosten entstanden sind, bleibt dem Reisenden vorbehalten.
Durch die Korrektur / Ergänzung des Namens entstehende Mehrkosten (z.B. Neuausstellung von Linienflugtickets) werden an den Reisenden
weiterbelastet.
9. Rücktritt vor Reisebeginn / Entschädigung
(1) Sie sind berechtigt, jederzeit vor Reisebeginn vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt ist gegenüber FTI zu erklären. Falls die
Reiseleistung über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt werden. Bei einem Rücktritt hat
FTI Anspruch auf eine angemessene Entschädigung , soweit der Rücktritt nicht von FTI zu vertreten ist oder soweit nicht am Bestimmungsort
oder in dessen unmittelbarer Nähe außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Reise oder die Beförderung von
Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der
Kontrolle von FTI unterliegen und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen
worden wären. Bei Pauschalreisen ist für die Berechnung der Entschädigung der Zeitpunkt des Beginns der ersten vertraglichen
Pauschalreiseleistung maßgeblich. Dieser Zeitpunkt gilt auch für alle weiteren Leistungen dieser Pauschalreise als Reiseantrittsdatum. Bei
touristischen Einzelleistungen ist für die Berechnung der Entschädigung der Zeitpunkt des Beginns jeder vertraglichen Einzelleistung
maßgeblich. Bei mehreren einzelnen Reiseleistungen und wenn keine Pauschalreise vorliegt, sind die Stornogebühren einzeln zu berechnen
und anschließend zu addieren.
(2) FTI macht von der Möglichkeit Gebrauch, den ihr zustehenden Entschädigungsanspruch unter Beachtung des zeitlichen Abstandes
zwischen dem Rücktritt und dem vorgesehenen Reisebeginn , der üblichen und zu erwartenden Ersparnis von Aufwendungen und des zu
erwartenden Erwerbs durch anderweitige Verwendung zu pauschalieren. Soweit nicht vorvertraglich abweichend unterrichtet und im
Rahmen der Buchungsbestätigung / Rechnung abweichend aufgeführt finden für die Pauschalierung die am Ende dieser Reise- und
Zahlungsbedingungen zu Ziffer 9 (2) bekanntgegebenen Fristen und Entschädigungssätze Anwendung.
(3) Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit nachzuweisen, dass FTI kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. In diesen Fällen erfolgt
dann die Berechnung der Entschädigung im Einzelfall unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und des Erlöses durch
anderweitige Verwendung.
(4) Bei Nichtantritt der Reise oder bei Nichtinanspruchnahme einzelner Reiseleistungen, zu deren vertragsgemäßer Erbringung FTI bereit und
in der Lage war, bleibt der Anspruch auf Zahlung des gesamten Reisepreises erhalten. Soweit FTI ersparte Aufwendungen entstanden sind
oder FTI durch anderweitige Verwendung Erlöse erzielen konnte, wird FTI diese an den Kunden erstatten.
10. Identität der ausführenden Fluggesellschaft
Gemäß der EU-Verordnung Nr. 2111/05 weist FTI hiermit auf die Verpflichtung des Veranstalters hin, Sie über die Identität der ausführenden
Fluggesellschaft für alle Beförderungsleistungen auf dem Hinund Rückflug vor Vertragsschluss zu informieren, sofern die Fluggesellschaft
bereits vor Vertragsschluss feststeht. Wir verweisen insoweit auf die Angaben in der jeweiligen Leistungsbeschreibung über die eingesetzten
Fluggesellschaften. Soweit die Fluggesellschaft noch nicht feststeht, informieren wir Sie vor Vertragsschluss über die Fluggesellschaft, die
voraussichtlich den Flug durchführen wird. Sobald die Fluggesellschaft feststeht, werden wir sicher- stellen, dass Ihnen die Informationen
hierüber so rasch wie möglich zugehen. Dies gilt auch für jede etwaige Änderung bei den die Flugleistung ausführenden Fluggesellschaften.
11. Mängelanzeige und Abhilfe / Kündigung
(1) Sie haben FTI jede Vertragswidrigkeit, die Sie während der Erbringung der im Vertrag vereinbarten Reiseleistungen wahrnehmen, unter
Berücksichtigung der jeweiligen Umstände unverzüglich mitzuteilen. Sie sind insofern verpflichtet, Ihre Mängelanzeige unverzüglich an die
Ihnen mit den Reiseunterlagen bekannt gegebene Kontaktperson zu richten, damit Abhilfe geschaffen werden kann. Sollte die
Mängelanzeige bei dieser Kontaktperson nicht erfolgen, so kann Ihnen dies als Mitverschulden angerechnet werden.
(2) Behebt der Reiseveranstalter FTI die Vertragswidrigkeit entgegen seiner Verpflichtung innerhalb einer von Ihnen gesetzten angemessenen
Frist nicht, so können Sie selbst Abhilfe schaffen und von FTI den Ersatz der dafür erforderlichen Ausgaben verlangen. Eine Fristsetzung durch
Sie ist nicht erforderlich, wenn sich FTI weigert, die Vertragswidrigkeit zu beheben oder wenn unverzügliche Abhilfe notwendig ist.
(3) Wird die Reiseleistung durch einen Reisemangel erheblich beeinträchtigt, kann der Reisende den Vertrag kündigen, sofern FTI eine vom
Reisenden bestimmte angemessene Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Die Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn
die Abhilfe unmöglich ist, von FTI verweigert wird oder wenn sofortige Abhilfe notwendig ist.

(4) Unabhängig von der sofortigen Anzeige des Mangels vor Ort müssen etwaige Ansprüche auf Minderung/Schadensersatz gegenüber FTI
geltend gemacht werden. Diese Anspruchsanmeldung kann dabei auch über Ihren Reisevermittler erfolgen. Schriftform wird empfohlen.
12. Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
FTI ist nicht zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet und nimmt an
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle auch nicht teil.
13. Internationale Übereinkünfte und EG/EU Verordnungen
Ihr Recht auf Preisminderung oder Schadenersatz lässt Ihre Rechte nach der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 („Fluggastrechte“), der
Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 („Fahrgastrechte Eisenbahnverkehr“), der Verordnung (EG) Nr. 392/2009 („Unfallhaftung von Beförderern
von Reisenden auf See“), der Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 („Fahrgastrechte See- und Binnenschiffsverkehr“), und der Verordnung (EU) Nr.
181/2011 („Fahrgastrechte Kraftomnibusverkehr“), sowie nach internationalen Übereinkünften unberührt. Sie sind berechtigt, Forderungen
auch nach den genannten Verordnungen sowie nach internationalen Übereinkünften geltend zu machen. Eine gewährte
Schadenersatzzahlung oder Preisminderung wird jedoch auf den nach den genannten Verordnungen oder nach internationalen
Übereinkünften zustehenden Anspruch auf Schadenersatz oder Preisminderung angerechnet und umgekehrt, um eine Bereicherung des
Reisenden zu vermeiden.
14. Reiseversicherungen
In den Reisepreisen sind, soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, Reiseversicherungen nicht enthalten. Wir empfehlen den Abschluss von
Reiserücktrittskosten-, Reisehaftpflicht-, Kranken- und Unfallversicherung. Soweit FTI oder Ihr Reisevermittler Reiseversicherungen anbieten,
handelt es sich diesbezüglich nur um eine Vermittlungsleistung. Der Versicherungsvertrag kommt ausschließlich zwischen Ihnen und dem
angegebenen Reiseversicherer zustande. Ansprüche aus diesen Versicherungsverträgen können nur direkt gegenüber dem Versicherer
geltend gemacht werden. Die Prämien für Versicherungen sind nicht Bestandteil des Reisepreises und sind mit Abschluss der Versicherung
sofort zur Zahlung fällig. Von Versicherungsverträgen kann auch nicht zurückgetreten werden, wenn die Vertragslaufzeit der Versicherung
weniger als 6 Monate beträgt.
15. Datenschutz
Die personenbezogenen Daten, die Sie dem Reiseveranstalter FTI zur Verfügung stellen, werden elektronisch verarbeitet und genutzt, soweit
es zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des Reisevertrages und die Kundenbetreuung erforderlich ist. FTI hält bei der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten die Bestimmungen der DSGVO ein.
16. Ihr Vertragspartner:
FTI Touristik GmbH
Anschrift: Landsberger Straße 88,
80339 München,
Deutschland
Telefon: +43 (0)820 240 458
E-Mail: info@fti.at
AG München, HRB 71745
zu Ziffer 9 (2):
Entschädigungssätze für Reiseleistungen der FTI Touristik GmbH
Die unter Ziffer 9 (2) genannten Entschädigungssätze für Pauschalreisen, touristische Einzelleistungen sowie sonstige touristische
Einzelleistungen geben wir wie folgt bekannt.
A. Individuelle Entschädigungssätze
Gesonderte, von den folgend genannten, abweichende Entschädigungssätze gelten, soweit diese in der Leistungsbeschreibung der jeweiligen
Reiseleistung( en) ausgeschrieben oder Ihnen vor Buchung mitgeteilt wurden und im Rahmen der Buchungsbestätigung/ Rechnung
aufgeführt sind.
B. Entschädigungssätze für Pauschalreiseleistungen
B.1. Alle Pauschalreiseleistungen, für die die folgenden Absätze B.2. und B.3. keine Anwendung finden:
bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 25%
ab 29. - 22. Tag vor Reisebeginn 30%
ab 21. - 15. Tag vor Reisebeginn 40%
ab 14. - 10. Tag vor Reisebeginn 55%
ab 9. - 7. Tag vor Reisebeginn 75%

ab 6. - 3. Tag vor Reisebeginn 80%
ab dem 2. Tag vor Reisebeginn bis Reiseantritt 85% des Reisepreises.
B.2. Pauschalreiseleistung mit eingeschlossenem Linienflug und Pauschalreiseleistung mit der Kennzeichnung „XFTI“:
bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 35%
ab 29. - 22. Tag vor Reisebeginn 45%
ab 21. - 15. Tag vor Reisebeginn 55%
ab 14. - 10. Tag vor Reisebeginn 65%
ab 9. - 7. Tag vor Reisebeginn 75%
ab 6. - 3. Tag vor Reisebeginn 80%
ab dem 2. Tag vor Reisebeginn bis Reiseantritt 85% des Reisepreises.
B.3. Pauschalreiseleistung Mietwagen mit inkludiertem FTI Service Paket:
Mietwagen, die nicht zum „driveFTI“ oder „Cars & Camper“ Programm gehören, bis Mietbeginn: kostenfrei. Für Camper und Wohnmobile
finden die unter B.1. angeführten Entschädigungssätze Anwendung.
C. Entschädigungssätze für touristische Einzelleistung(en)
C.1. Unterbringungs- und Beherbergungs-Einzelleistung(en) wie „Nur-Hotel“, „Nur-Ferienhaus“, „Nur-Ferienappartement“ sowie
Tagesausflüge mit und ohne Reiseleitung:
bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 25%
ab 29. - 22. Tag vor Reisebeginn 30%
ab 21. - 15. Tag vor Reisebeginn 40%
ab 14. - 10. Tag vor Reisebeginn 55%
ab 9. - 7. Tag vor Reisebeginn 75%
ab 6. - 3- Tag vor Reisebeginn 80%
ab dem 2. Tag vor Reisebeginn bis Reiseantritt 85% des Reisepreises.
C.2. Flugbeförderungs-Einzelleistung(en) („Nur- Flug“) als Charterflüge und als Flüge mit der Kennzeichnung „FFLY“:
bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 50%
ab 29. Tag bis 3. Tag vor Reisebeginn 75%
ab dem 2. Tag vor Reisebeginn bis Reiseantritt 85% des Reisepreises.
C.3. Flugbeförderungs-Einzelleistung(en) („Nur- Flug“) als Linienflüge, Interkontinentalflüge, Transpazifikflüge und innerstaatliche Flüge im
Zielgebiet:
Die in Abhängigkeit des von Ihnen gewählten Fluges und Tarifes anwendbaren Konditionen der Fluggesellschaft werden Ihnen jeweils vor
Buchung des ausgewählten Flugtarifes von der Buchungsstelle mitgeteilt.
C.4. Sonstige Beförderungs-Einzelleistung(en):
Fährfahrten, Bus-, Einzel- und Gruppentransfers, Limousinen-Service, Verkehrsmitteltickets/-pässe (z.B. U-Bahn, Zug, Bus):
bis zum 30. Tag vor Reisebeginn 25%
ab 29. - 22. Tag vor Reisebeginn 30%
ab 21. - 15. Tag vor Reisebeginn 40%
ab 14. - 10. Tag vor Reisebeginn 55%
ab 9. - 7. Tag vor Reisebeginn 75%
ab 6. - 3. Tag vor Reisebeginn 80%
ab dem 2. Tag vor Reisebeginn bis Reiseantritt 85% des Reisepreises.
D. Entschädigungssätze für sonstige touristische Einzelleistung( en) Konzert-, Opern-, Theater-, Musicalkarten, Skipässe, Greenfees,
Stadtrundfahrten, Eintrittskarten für Museen, Wellnesspakete:
Diese Reiseleistungen unterfallen nicht den pauschalierten Stornosätzen. Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich vielmehr nach den
gesetzlichen Regelungen unter Berücksichtigung des Werts der von FTI ersparten Aufwendungen sowie dessen, was FTI durch anderweitige
Verwendung der Reiseleistung erwirbt.
Cestovní a platební podmínky pro zájezdy a jednotlivé turistické služby
Rezervace jedné nebo několika cestovní(ch) služby(eb) od FTI Touristik GmbH (v následujícím FTI) probíhá na základě následujících cestovních
a platebních podmínek pro zájezdy a jednotlivé turistické služby. Uplatňují se současně i na
- smlouvy o zájezdu (zvláště na ty s označením "XFTI", nájemní vozidlo se zahrnutím balíčku služeb FTI Service Paket, jakož i okružní plavby,
karavany a obytná auta),
- smlouvy, čistě na služby spojené s přespáním a ubytováním v hotelích, prázdninových apartmánech a prázdninových domech (zvl. „pouzehotel“)
- smlouvy na čistě přepravní služby, jako zvláště na letecké služby (zvl. „pouze-let“ nabízené jako charterové nebo linkové lety nebo s
označením „FFLY“) nebo transferové služby bez dalších cestovních služeb, jakož i

- smlouvy na ostatní jednotlivé turistické služby, jako zvláště na vstupenky a ski pasy
Pokud by byla jednotlivá pravidla těchto cestovních a platebních podmínek uplatňována pouze na zájezdy, resp. pouze na jednotlivé
turistické služby, budete na to na odpovídajících místech upozorněni. Z uplatňování těchto cestovních a platebních podmínek jsou vyjmuty
rezervace nájemních vozidel z programů "driveFTI" a "Cars & Camper".
1. Uzavření smlouvy
(1) S vaší rezervací (přihlášením k cestě) nabízíte FTI závazně uzavření smlouvy na vámi požadované cestovní služby. Možné způsoby
rezervace (např. písemně, telefonicky, online atd.) jsou zvláště rezervace přes zprostředkovatele cest, jako např. cestovní agentury, online
cestovní portály a mobilní prodejce cest nebo přímo přes FTI. Často obdržíte od vašeho zprostředkovatele cesty nejdříve potvrzení o doručení
vašeho přihlášení k cestě.
(2) S předáním potvrzení rezervace/faktury vámi požadovaných cestovních služeb od FTI (na vámi udanou adresu nebo e-mail adresu) nebo
na vašeho zprostředkovatele cesty, dojde mezi vámi a FTI k uzavření cestovní smlouvy.
2. Omezení přepravy těhotných žen a dětí na okružních plavbách
Mějte prosím pochopení pro to, že z bezpečnostních důvodů a z důvodů omezeného zdravotního zabezpečení na lodích, platí následující
přepravní omezení: Těhotné pasažérky, které se v době nalodění nacházejí v těhotenství do 21. týdne, musí předložit lékařské potvrzení o
schopnosti k cestě. Od 22. týdne těhotenství je přeprava odmítnuta. Děti, které nejsou v době nalodění staré ještě tři měsíce, se
nepřepravují. Pro všechny trasy s třídenními nebo delšími, na sebe navazujícími dny na moři, platí pro děti ke dni nalodění minimální stáří
dvanácti měsíců. Poukazujeme na obvyklá přepravní omezení při leteckých cestách.
3. Pojištění zájezdů proti insolvenci / platba zájezdů, jakož i jednotlivých služeb / odstoupení při zpoždění plateb
(1) Při rezervaci zájezdu obdržíte současně s potvrzením rezervace/fakturou doklad o pojištění proti insolvenci (potvrzení o pojištění od
zajišťovatele peněz zákazníka Swiss Re International SE, pobočka Německo, Arabellastraße 30, D - 81925 München) na všechny platby, které
platíte na rezervovaný zájezd.
(2) Platby na vámi rezervovaný(é) zájezd(y), resp. jednotlivou(é) službu(y) se provádějí podle následujícího:
a) S obdržením potvrzení rezervace/faktury je splatná záloha ve výši 20% z celkové ceny, resp. u zájezdů s označením "XFTI" ve výši 35% z
celkové ceny. FTI si vyhrazuje, požadovat u určitých cestovních služeb vyšší zálohu, která vám bude v tomto případě sdělena před rezervací.
Platby cestovních pojištění, která jste uzavřeli přes FTI (srovnej bod 14) jsou splatné v plné výši se zálohou. Platba zbývající částky je splatná
bez opětovné výzvy do 20 dnů před nástupem cesty. U smluv, které jsou uzavřeny v kratší lhůtě než 20 dnů před nástupem cesty, je okamžitě
splatná celá cena cesty. Něco jiného platí, pokud si FTI vyhradí v popisu služeb právo na odstoupení podle bodu 6 (minimální počet
účastníků/odstoupení kvůli nenastoupení cesty). V tomto případě je platba zbývající částky splatná teprve poté, když uplynula v předsmluvní
informaci, jakož i na potvrzení rezervace/faktuře uvedená lhůta pro uplatnění práva na odstoupení nebo nebylo uplatněno právo na
odstoupení.
b) Veškeré platby se provádí, pokud není na potvrzení rezervace/faktuře výslovně uvedeno oprávnění zprostředkovatele cesty k inkasu,
přímo na FTI na zde jmenované bankovní spojení. Veškeré platby by měly být prováděny pokud možno s udáním čísla cestovní zakázky
uvedeného na potvrzení rezervace/faktuře.
(3) V případě zpoždění nebo neúplné platby zálohy nebo zbývající částky si FTI vyhrazuje, po upomínce se stanovením lhůty odstoupit od
smlouvy, a vyžadovat náhradu škody, odpovídající storno sazbám podle bodu 9 (2) ve spojení se sazbami na odškodnění, uvedenými na konci
těchto cestovních a platebních podmínek. Speciální, od těchto se odchylující sazby odškodnění platí tehdy, pokud jsou uvedené v popisu
služeb, nebo vám byly sděleny před rezervací a jsou uvedeny v rámci potvrzení rezervace/faktury. Od FTI budou zohledněny i jiné výdělečné
možnosti. Zákazníkovi je vyhrazeno, prokázat, že nevznikla žádná nebo jenom menší škoda.
4. Podstatné vlastnosti / změny služeb / vedlejší domluvy
(1) Podstatné vlastnosti cestovních služeb vyplývají z předsmluvních informací oznámených ze strany FTI, z popisu služeb v katalogu,
respektive ze zobrazení na vlastních webových stránkách cestovní kanceláře na internetu, jakož i z údajů vycházejících z těchto zdrojů,
uvedených na potvrzení rezervace/faktuře od FTI. Popisy služeb v katalozích nebo také na internetových stránkách poskytovatelů služeb, jako
hotelů, nejsou pro FTI závazné.
(2) FTI si vyhrazuje, provést po uzavření smlouvy změnu podstatných vlastností cestovních služeb, netýkajících se ceny cesty a odchylujících
se od domluveného obsahu smlouvy, když je tato změna nevýznamná. Eventuální záruční nároky zůstávají nedotčené. FTI vás bude o
takovýchto změnách před počátkem cesty neprodleně informovat jasně, srozumitelně a zvýrazněnou formou na trvalém datovém nosiči.
(3) Je-li FTI nucena k podstatné změně důležitých vlastností cestovních služeb nebo k odchylce od vašich mimořádných požadavků, které se
staly součástí smlouvy, tak jste oprávněni, během přiměřené lhůty stanovené ze strany FTI, změnu přijmout, nebo odstoupit bez poplatku,

nebo vyžadovat účast na jiné, stejně hodnotné cestě, pokud je FTI schopna vám takovou odpovídající cestu ze své nabídky bez vícenákladů
nabídnout. Dále jdoucí nároky tímto zůstávají nedotčené. Nereagujete-li vůči FTI během stanovené zákonné lhůty, platí sdělená změna jako
přijatá.
(4) Měla-li FTI při realizaci změněných cestovních služeb, resp. náhradní cesty stejného charakteru nižší náklady, bude vám tato rozdílná
částka nahrazena.
5. Pasové, vízové a zdravotní předpisy
FTI bude informovat cestující, kteří rezervovali zájezd, před uzavřením smlouvy o obecných pasových a vízových požadavcích, jakož i o
zdravotně-policejních formalitách cílové destinace, včetně přibližných lhůt nutných pro získání event. potřebných víz. Cestující jsou
zodpovědní za obstarání úředně nutných cestovních dokumentů, které musí mít také u sebe, eventuálně za nutná očkování, jakož i za
dodržení celních a devizových předpisů. Újmy, které vzniknou zanedbáním těchto předpisů, např. platba nákladů za odstoupení, jdou k vaší
tíži / k tíži cestujících. Toto neplatí, pokud FTI, nebo když je zájezd závazně přislíben od zprostředkovatele cesty, tak zprostředkovatel cesty,
informoval(a) nedostatečně nebo chybně. Do té míry ručí FTI i za provinění svého pomocníka při plnění.
6. Minimální počet účastníků / odstoupení kvůli jeho nedosažení
Pokud uvedla FTI v předsmluvní informaci, jakož i na potvrzení rezervace/faktuře minimální počet účastníků, jakož i okamžik (lhůta pro
odstoupení 30 dnů), ke kterému musí být zákazníkovi před smluvně domluveným nástupem cesty nejpozději doručeno prohlášení o
odstoupení, vyhrazuje si FTI, odstoupit kvůli nedosažení minimálního počtu účastníků od smlouvy. FTI si vyhrazuje, stanovit u určitých
cestovních služeb jinou, v rámci ze zákona přípustných možností ležící lhůtu pro odstoupení, která vám bude v tomto případě sdělena před
rezervací. Není-li z tohoto důvodu poskytnuta cestovní služba, vyplatí vám FTI již zaplacené platby na cenu cesty neprodleně zpět. Cestující
má právo, vyžadovat účast na jiné, minimálně stejně hodnotné cestě, pokud je FTI schopna, nabídnout vám ze své nabídky takovou cestu bez
navýšení nákladů.
7. Přenos smlouvy u zájezdů na náhradní osobu
Cestující má v rámci zájezdu zákonné právo, požadovat sdělením na trvalém datovém nosiči od FTI, že jeho práva a povinnosti ze smlouvy o
zájezdu převezme třetí osoba. Takovéto prohlášení se považuje v každém případě za včasné, když je FTI doručeno 7 dnů před počátkem
cesty. FTI může přenos rozporovat, když třetí osoba nesplňuje smluvní požadavky cesty. Vstoupí-li do smlouvy o zájezdu třetí osoba, tak ručí
ona a cestující FTI za cenu cesty a za vícenáklady (např. ze strany poskytovatelů služeb), vzniklé FTI v souvislosti se vstupem třetí osoby (např.
kvůli nutnosti rezervace jiné tarifní třídy u letenek, náklady za vystavení letenek), jako společní dlužníci.
8. Změna rezervace / změna jména
(1) Na vaše přání, provede FTI u zájezdů nebo také jednotlivých služeb, pokud to není v následujícím vyloučeno a s výhradou disponibility, do
30. dne před odjezdem jednorázovou změnu termínu cesty, cíle cesty, místa nástupu cesty, ubytování nebo druhu přepravy, resp. u
jednotlivé služby změnu cestujícího (Změna rezervace). Za změnu rezervace vzniká vedle nově vypočítané ceny cesty manipulační poplatek ve
výši € 30 na osobu. Za změny rezervace pronajatého vozidla až do začátku pronájmu není účtován žádný manipulační poplatek. Pokud
vzniknou změnou na straně poskytovatelů služeb ještě další náklady (např. za vystavení nových lístků
atd.), budou tyto účtovány odděleně. Změna rezervace je vyloučena pro zájezdy s linkovými lety, pro zájezdy s označením „XFTI“, pro okružní
plavby, pro okružní cesty všech druhů, pro pouze-lety s označením „FFLY“, pro obytná auta a karavany, pro ostatní jednotlivé turistické služby
jako vstupenky, jízdenky a ostatní vstupenky, jakož i pro cestovní služby s dohodnutými odchylnými sazbami odškodnění. Toto neplatí, když je
změna rezervace nutná, protože vám FTI neposkytla žádnou, nebo nedostatečnou, nebo nesprávnou předsmluvní informaci. V tomto případě
je možná bezplatná změna rezervace.
(2) Za následně nutnou korekturu nebo doplnění jména, nutnou na základě nesprávného údaje přihlašovatele / cestujícího nebo dodatečné
změny jména cestujícího, je účtován manipulační poplatek ve výši € 30,- na osobu. Cestujícímu zůstává vyhrazeno prokázat, že FTI nevznikly
žádné nebo podstatně nižší náklady. Vícenáklady vzniklé korekturou / doplněním jména (např. vystavení nové linkové letenky) bude zatížen
cestující.
9. Odstoupení před počátkem cesty / odškodnění
(1) Jste oprávněni, odstoupit od smlouvy kdykoliv před počátkem cesty. Odstoupení musí být deklarováno vůči FTI. Pokud byla cestovní
služba rezervována přes zprostředkovatele cesty, může být odstoupení deklarováno i vůči němu. Při odstoupení má FTI nárok na přiměřené
odškodnění, pokud není odstoupení zaviněno ze strany FTI, nebo pokud se na místě určení nebo v jeho bezprostřední blízkosti nevyskytnou
nevyhnutelné, mimořádné okolnosti, které významně negativně ovlivní realizaci cesty nebo přepravu osob na místo určení. Okolnosti jsou
nevyhnutelné a mimořádné, pokud nepodléhají kontrole FTI, a jejichž následkům se nedalo zabránit ani tehdy, kdyby byla přijata všechna
únosná opatření. U zájezdů je pro výpočet odškodnění rozhodující okamžik počátku první smluvně sjednané zájezdové služby. Tento časový
okamžik platí i pro všechny další služby tohoto zájezdu jako nástupní datum cesty. U jednotlivých turistických služeb je pro výpočet
odškodnění rozhodující okamžik počátku každé, smluvně domluvené jednotlivé služby. Při vícero jednotlivých cestovních služeb, a když se
nejedná o zájezd, vypočítají se storno poplatky samostatně a následně se sečtou.

(2) FTI využívá možnost, paušalizovat jí příslušející nárok na odškodnění, se zohledněním časového rozpětí mezi odstoupením a předurčeným
počátkem cesty, běžné a očekávané úspory nákladů a očekávaných příjmů jiným využitím cestovních služeb. Pokud není předsmluvně odlišně
informováno a v rámci potvrzení rezervace/faktury odlišně uvedeno, uplatňují se pro paušalizaci lhůty a sazby odškodnění uvedené k bodu 9
(2) na konci těchto cestovních a platebních podmínek.
(3) Máte zásadně možnost prokázat, že FTI nevznikla žádná nebo menší škoda. V těchto případech se pak vypočítává odškodnění individuálně
se zohledněním uspořených nákladů a tržeb z jiného využití.
(4) Při nenastoupení cesty nebo nevyužití jednotlivých služeb, k jejichž smluvnímu poskytnutí byla FTI připravena a schopna, zůstává nárok na
zaplacení celé ceny cesty. Pokud vzniknou FTI uspořené náklady nebo může FTI jiným využitím dosáhnout tržeb, vrátí je FTI zákazníkovi.
10. Identita provádějící letecké společnosti
Podle EU-nařízení čís. EU 2111/05 upozorňuje FTI na povinnost cestovní kanceláře, informovat vás před uzavřením smlouvy o identitě
provádějící letecké společnosti pro všechny přepravní služby na letu tam a zpět, pokud je při uzavírání smlouvy letecká společnost již známa.
Odkazujeme potud na údaje o využívaných leteckých společnostech v příslušných popisech služeb. Pokud není letecká společnost ještě
známa, informujeme vás před uzavřením smlouvy o letecké společnosti, která bude let pravděpodobně provádět. Jakmile je let provádějící
letecká společnost známa, zajistíme, abyste o tom byli co nejrychleji informováni. Toto platí i v případě eventuálních změn leteckých
společností provádějících letecké služby.
11. Oznámení závady a náprava / výpověď
(1) Každé protismluvní jednání, které zjistíte při poskytování cestovních služeb domluvených ve smlouvě, musíte se zohledněním příslušných
okolností neprodleně sdělit FTI. Aby bylo možné poskytnout nápravu, jste zvláště povinni, oznámit závadu neprodleně kontaktní osobě,
sdělené vám v cestovních podkladech. Jestliže neoznámíte závadu u této kontaktní osoby, tak se to může pokládat za spoluvinu.
(2) Neodstraní-li cestovní kancelář FTI protismluvní jednání v rozporu s jejími povinnostmi během vámi stanovené přiměřené lhůty, tak
můžete sami sjednat nápravu a od FTI požadovat náhradu na toto vynaložených nutných výdajů. Stanovení lhůty z vaší strany není nutné,
když FTI odmítá odstranit protismluvní jednání nebo je nutná neprodlená náprava.
(3) Je-li cestovní služba závadou cesty podstatně negativně ovlivněna, může cestující vypovědět smlouvu, pokud nechala FTI, účastníkem
cesty stanovenou, přiměřenou lhůtu, bez nápravy uplynout. Určení lhůty není nutné, když je náprava nemožná, je-li od FTI odmítnuta, nebo
když je nutná okamžitá náprava.
(4) Nezávisle na okamžité reklamaci závady na místě, musíte uplatnit vůči FTI eventuální nároky na snížení ceny/náhradu škody. Toto
přihlášení nároků můžete provést také přes vašeho zprostředkovatele cesty. Doporučuje se písemná forma.
12. Jednání k urovnání sporu před spotřebitelkou smírčí komisí
FTI není povinna, zúčastnit se jednání k urovnání sporu před spotřebitelkou smírčí komisí a těchto jednání k urovnání sporu před
spotřebitelkou smírčí komisí se také nezúčastňuje.
13. Mezinárodní dohody a nařízení ES/EU
Vaše právo na snížení ceny nebo náhradu škody ponechává vaše další práva podle Nařízení (ES) čís. 261/2004 („Práva leteckého pasažéra“),
Nařízení (ES) čís. 1371/2007 („Práva pasažéra v železniční dopravě“), Nařízení (ES) čís. 392/2009 („Úrazové ručení přepravců vůči cestujícím
na moři“), Nařízení (EU) čís. 1177/2010 („Práva pasažérů při říční a námořní přepravě“), a Nařízení (EU) čís. 181/2011 („Práva cestujících v
autobusové dopravě“), jakož i podle dalších mezinárodních dohod nedotčená. Jste oprávněni, uplatňovat vaše požadavky i podle
jmenovaných nařízení, jakož i podle mezinárodních dohod. K zabránění obohacení cestujícího, bude však poskytnutá platba náhrady škody
nebo snížení ceny započítána na příslušející nárok na náhradu škody nebo snížení ceny podle jmenovaných nařízení nebo mezinárodních
dohod.
14. Cestovní pojištění
V cenách cest nejsou, pakliže není výhradně uvedeno jinak, zahrnuta cestovní pojištění. Doporučujeme uzavření pojištění nákladů na
odstoupení, pojištění cestovní odpovědnosti za škodu, zdravotního a úrazového pojištění. Pakliže FTI nebo váš zprostředkovatel cesty
pojištění nabízí, jedná se zde pouze o zprostředkovací službu. Pojistná smlouva se uzavírá výhradně mezi vámi a uvedenou pojišťovnou.
Nároky z těchto pojistných smluv pak mohou být uplatněny pouze přímo vůči pojišťovně. Ceny pojištění nejsou součástí ceny cesty a jsou
splatné okamžitě s uzavřením pojištění. Od pojistných smluv není také možno odstoupit, pokud je doba platnosti pojistky kratší než 6 měsíců.
15. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které poskytujete cestovní kanceláři FTI k dispozici, jsou zpracovávány a využívány elektronicky, pokud je to potřebné pro
zdůvodnění, uskutečnění nebo ukončení cestovní smlouvy a pro péči o zákazníka. FTI dodržuje při získávání, zpracování a využívání osobních
údajů ustanovení DSGVO (Obecného nařízení k ochraně osobních údajů).
16. Váš smluvní partner:
FTI Touristik GmbH
Adresa: Landsberger Straße 88
80339 München
Německo
Telefon: +43 (0)820 240 458
E-Mail: info@fti.at
Obvodní soud Mnichov, HRB 71745
k bodu 9 (2):
Sazby odškodnění FTI Touristik GmbH za cestovních služby
Pod bodem 9 (2) jmenované sazby odškodnění pro zájezdy, jednotlivé turistické služby, jakož i pro ostatní jednotlivé turistické služby,
vyhlašujeme podle následujícího.
A. Individuální sazby odškodnění
Speciální sazby odškodnění, odchylující se od sazeb uvedených v následujícím, platí tehdy, pokud jsou uvedené v popisu služeb příslušné(ých)
cestovní(ch) služby(eb), nebo vám byly sděleny před rezervací a jsou uvedeny v rámci potvrzení rezervace / faktury.
B. Sazby odškodnění pro zájezdové služby
B.1. Všechny zájezdové služby, kde se neuplatňují následující odstavce B.2. a B.3:
až do 30. dne před počátkem cesty 25%
od 29. - 22. dne před počátkem cesty 30%
od 21. - 15. dne před počátkem cesty 40%
od 14. - 10. dne před počátkem cesty 55%
od 9. - 7. dne před počátkem cesty 75%
od 6. - 3. dne před počátkem cesty 80%
od 2. dne před počátkem cesty až k nastoupení cesty 85% z ceny cesty;
B.2. Zájezdové služby se zahrnutým linkovým letem a zájezdové služby s označením „XFTI“:
až do 30. dne před počátkem cesty 35%
od 29. - 22. dne před počátkem cesty 45%
od 21. - 15. dne před počátkem cesty 55%
od 14. - 10. dne před počátkem cesty 65%
od 9. - 7. dne před počátkem cesty 75%
od 6. - 3. dne před počátkem cesty 80%
od 2. dne před počátkem cesty až k nastoupení cesty 85% z ceny cesty;
B.3. Zájezdová služba pronájem vozidla se zahrnutým servisním balíčkem FTI Service Paket:
Pronajatá vozidla, která nepatří k programům "driveFTI" nebo "Cars & Camper", až k počátku nájmu: zdarma. Pro karavany a obytná auta
jsou uplatňovány sazby za odškodnění uvedené pod B.1.
C. Sazby odškodnění pro jednotlivou(é) turistickou(é) službu(y)
C.1. Jednotlivá(é) turistická(é) služba(y) ubytování a přespání, jako "Pouze-hotel", "Pouze-prázdninový dům", "Pouze-prázdninový apartmán",
jakož i denní výlety s vedením a bez vedení:
až do 30. dne před počátkem cesty 25%
od 29. - 22. dne před počátkem cesty 30%
od 21. - 15. dne před počátkem cesty 40%
od 14. - 10. dne před počátkem cesty 55%
od 9. - 7. dne před počátkem cesty 75%
od 6. - 3. dne před počátkem cesty 80%
od 2. dne před počátkem cesty až k nastoupení cesty 85% z ceny cesty.
C.2. Jednotlivé služby(y) v letecké přepravě („pouze-let“) jako charterové lety a jako lety s označením „FFLY“:
až do 30. dne před počátkem cesty 50%
od 29. do 3. dne před počátkem cesty 75%
od 2. dne před počátkem cesty až k nastoupení cesty 85% z ceny cesty.

C.3. Jednotlivé služby(y) v letecké přepravě („pouze-let“) jako linkové lety, interkontinentální lety, transpacifické lety a vnitrostátní lety v
cílové oblasti:
V závislosti na vámi zvoleném letu a tarifu, vám budou použité kondice letecké společnosti sděleny vždy před rezervací od rezervačního
oddělení.
C.4. Ostatní jednotlivá(é) služba(y) při přepravě:
Trajekty, transfery autobusem, individuální a skupinové, limuzíny, lístky a pasy pro dopravní prostředky (např. metro, vlak, autobus):
až do 30. dne před počátkem cesty 25%
od 29. - 22. dne před počátkem cesty 30%
od 21. - 15. dne před počátkem cesty 40%
od 14. - 10. dne před počátkem cesty 55%
od 9. - 7. dne před počátkem cesty 75%
od 6. - 3. dne před počátkem cesty 80%
od 2. dne před počátkem cesty až k nastoupení cesty 85% z ceny cesty.
D. Sazby odškodnění pro ostatní turistické jednotlivé služby, koncertní, operní, divadelní, muzikálové vstupenky, lyžařské pasy, golfové
poplatky, městské okružní jízdy, vstupenky do muzeí, wellnessové balíčky:
Tyto cestovní služby nepodléhají paušálním poplatků za odstoupení. Výše odškodnění je určována mnohem více zákonnými úpravami se
zohledněním hodnoty od FTI ušetřených výdajů, jakož i tím, co může FTI získat jiným využitím cestovních služeb.

