FERIEN Touristik GmbH
Pojištění proti úpadku

Allgemeine Geschäftsbedingungen & Datenschutzerklärung FERIEN Touristik GmbH
Wir bitten Sie, die AGB sorgsam durchzulesen. Die Reisebedingungen ergänzen die gesetzlichen Regelungen und regeln die Rechtsbeziehungen
zwischen dem Kunden/Reisenden und dem Reiseveranstalter
FERIEN Touristik GmbH
Emanuel-Leutze-Str. 8
40547 Düsseldorf
1. Abschluss des Reisevertrages
1.1 Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde/Reisende FERIEN Touristik den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an.
Grundlage dieses Angebotes sind die Reisebeschreibung und die ergänzenden Informationen (Hotelbeschreibung) von FERIEN Touristik für die
jeweilige Reise.
1.2 Reisevermittler (z.B. Reisebüros) und Leistungsträger (z.B. Hotels, Beförderungsunternehmen) sind von FERIEN Touristik nicht
bevollmächtigt, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den vertraglichen Inhalt des Reisevertrages abändern, über die
vertraglich zugesicherten Leistungen von FERIEN Touristik hinausgehen oder im Widerspruch zur Reiseausschreibung stehen.
1.3 Orts- und Hotelprospekte, sowie Internetausschreibungen, die nicht von FERIEN Touristik herausgegeben werden, sind für FERIEN Touristik
und deren Leistungspflicht nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kunden/Reisenden zum Gegenstand
der Reiseausschreibung oder zum Inhalt der Leistungspflicht von FERIEN Touristik gemacht wurden.
1.4 Die Buchung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, per Telefax oder auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erfolgen. Bei elektronischen
Buchungen bestätigt FERIEN Touristik den Eingang der Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg. Diese Eingangsbestätigung stellt noch
keine Bestätigung der Annahme des Buchungsauftrags dar.
1.5 Der Kunde/Reisende hat für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen
einzustehen, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.
1.6 Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung durch FERIEN Touristik zu Stande. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss
wird FERIEN Touristik dem Kunden/Reisenden eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Reisebestätigung auf einem dauerhaften
Datenträger übermitteln, sofern der Kunde/Reisende nicht Anspruch auf eine Reisebestätigung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. 1 EGBGB
hat, da der Vertrag bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit beider Parteien oder außerhalb von Geschäftsräumen erfolgte.
1.7 Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung von FERIEN Touristik vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot von FERIEN Touristik
vor, an das FERIEN Touristik für die Dauer von zehn Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande,
wenn der Kunde innerhalb der Bindungsfrist FERIEN Touristik die Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt und FERIEN
Touristik ihn auf die Änderung hingewiesen hatte.
1.8 Die Reisebestätigung/Rechnung sowie der Sicherungsschein und sämtliche Reisedokumente werden per E-Mail an die in der Buchung
hinterlegte E-Mailadresse versandt. Die vertragsbezogene Kommunikation findet i.d.R. per Email, in unverschlüsselter Form statt, der Kunde
erklärt sich hiermit einverstanden. Über Änderungen der E-Mailadresse hat der Kunde FERIEN Touristik unverzüglich zu informieren und ist
verantwortlich für die regelmäßige Überwachung seines Email-Postfaches.
2. Bezahlung
2.1 Die auf den Reisepreis geleisteten Zahlungen für Pauschalreisen sind gemäß § 651 k BGB bei der Swiss Re International SE, Niederlassung
Deutschland, Arabellastr. 30, 81925 München insolvenzgesichert. Der Sicherungsschein wird dem Kunden mit der Reisebestätigung/Rechnung
der Pauschalreise zur Verfügung gestellt. Mit Vertragsabschluss und der Aushändigung des Sicherungsscheins wird für Flugpauschalreisen eine
Anzahlung in Höhe von 35% des Reisepreises, mindestens jedoch € 50,-- pro Person fällig. Bei Nur-Hotel Buchungen wird eine Anzahlung in
Höhe von 20% des Reisepreises, mindestens jedoch € 50,-- pro Person fällig. Nur-Hotel und Nur-Flug Buchungen sind Einzelleistungen, somit
erfolgt für diese keine Aushändigung eines Sicherungsscheins. Die Restzahlung wird 30 Tage vor Reiseantritt fällig. Bei Nur-Flug Buchungen
wird der vollständige Reisepreis sofort fällig.
2.2 Ist die Anzahlung oder die Restzahlung des Reisepreises fällig und hat der Kunde nicht vollständig bezahlt, behält sich FERIEN Touristik vor,
vom Reisevertrag zurückzutreten und die Buchung zu stornieren. Voraussetzung dafür ist, dass FERIEN Touristik dem Kunden vorab noch einmal
unter Setzung einer angemessenen Frist auf die Zahlung hingewiesen hat. Für den Fall des Rücktritts wird FERIEN Touristik seinen Schaden
aufgrund einer Berechnung gemäß Ziffer 4 dieser Reisebedingungen gegenüber dem Kunden geltend machen.
2.3 Die Bezahlung der Reiseleistungen erfolgt ausschließlich direkt an FERIEN Touristik, auch wenn die Buchung über ein Reisebüro erfolgt ist.
Sämtliche Zahlungen sind unter Angabe der auf der Rechnung/Reisebestätigung ersichtlichen Buchungsnummer ausschließlich an die dort
genannte Kontoverbindung zu leisten.

2.4 Der Reisepreis kann per Überweisung, SEPA-Basislastschrift (nur deutsches Konto möglich), Kreditkarte (Master und Visa),
SOFORTÜberweisung und PayPal (nicht bei allen Buchungskanälen möglich) bezahlt werden.
2.5 SEPA Basislastschriftverfahren: Wird die Zahlart SEPA-Basislastschriftverfahren gewählt, so erfolgt die Belastung der Anzahlung zwei (2)
Bankarbeitstage nach Datum der Reisebestätigung unter Angabe der Mandatsreferenz und der Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE43FER00000780239. Mit den gleichen Angaben wird die Restzahlung 30 Tage vor Abreise fällig und wird dem Kundenkonto einen (1)
Bankarbeitstag nach der Fälligkeit belastet. Kosten für Rücklastschriften gehen zu Lasten des Kunden, so lange die Rücklastschrift nicht durch
FERIEN Touristik verursacht wurde. Mit der Zusendung des Mandates an den Kunden, gilt dieses zugunsten von FERIEN Touristik als erteilt.
FERIEN Touristik benötigt kein unterschriebenes Mandat vom Kunden. Der Kunde ist verpflichtet, zum Fälligkeitsdatum eine ausreichende
Deckung auf dem von ihm im Rahmen der Mandatserteilung mitgeteilten Konto sicherzustellen.
2.6 Bei Zahlung mit Kreditkarte werden die Anzahlung, sowie der Restbetrag automatisch zu dem jeweiligen Fälligkeitstermin dem Kreditkartenbzw. Bankkonto belastet. Eine Zahlung per Kreditkarte ist nur möglich, wenn der Karteninhaber zugleich auch Reiseteilnehmer ist. Gleichfalls
bitten wir eventuelle Zahlungslimits der Kreditkarte zu beachten, damit die Zahlung fristgerecht erfolgen kann.
2.7 Bei kurzfristigen Buchungen, wenn zwischen Buchungsdatum und Abreisedatum weniger als 7 Tage liegen, ist die Zahlung des
Gesamtreisepreises nur noch mit Kreditkarte, PayPal und SOFORTüberweisung möglich.
2.8 Nach der ersten Zahlungserinnerung wird für jede Mahnung eine Gebühr von € 10,-- berechnet.
2.9 Die Original-Reiseunterlagen erhält der Kunde per Email. Nach schriftlicher Mitteilung können wir Ihnen die Reiseunterlagen auch per Post
zu senden. Die Reiseunterlagen berechtigen erst nach vollständig eingegangener Zahlung zur Beförderung und Unterbringung.
2.10 Der Kunde ist dafür verantwortlich FERIEN Touristik die korrekten Altersangaben von Kindern zu übermitteln. Maßgeblich ist das Alter des
Kindes bei Reiseantritt. Sollte es aufgrund falscher Altersangaben zu Nachzahlungen kommen, wird FERIEN Touristik diese dem Kunden in
Rechnung stellen. Zusätzlich hält sich FERIEN Touristik vor, in diesem Fall eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 30,-- zu erheben. Wir weisen
darauf hin, dass Leistungsträger vor Ort (insbesondere Fluggesellschaft oder Dienstleister der Unterbringung) bei falschen Altersangaben
berechtigt sind, die Differenzen zum dem Preis der bei korrekter Altersangabe fällig gewesen wäre, nachzuerheben.
3. Leistungs- und Preisänderungen
3.1 Änderungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und
von FERIEN Touristik nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen nicht erheblich sind und
den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen.
3.2 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind.
3.3 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Kunde/Reisende berechtigt, unentgeltlich vom Reisevertrag
zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn FERIEN Touristik in der Lage ist, eine solche
Reise ohne Mehrpreis für den Kunden/Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Kunde/Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach
der Erklärung von FERIEN Touristik über die Änderung der Reiseleistung oder die Absage der Reise gegenüber FERIEN Touristik geltend zu
machen. Wenn der Kunde/Reisende gegenüber FERIEN Touristik nicht oder nicht innerhalb einer von FERIEN Touristik gesetzten angemessenen
Frist reagiert, gilt die mitgeteilte Änderung als angenommen. Hierauf ist der Kunde an hervorgehobener Stelle ausdrücklich hinzuweisen.
3.4 FERIEN Touristik hat den Kunden/Reisenden vor Reisebeginn auf einem dauerhaften Datenträger klar, verständlich und in hervorgehobener
Weise über die Änderung zu unterrichten.
3.5 Über das FERIEN Touristik Service Center kann die Beförderung von Sondergepäck im Flugzeug und beim Transfer vom Flughafen zum Hotel
und zurück sowie deren Aufpreis angefragt werden.
3.6 Bei Beförderung von Kindern unter zwei Jahren im Flugzeug, haben diese keinen Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz und können nur in
Begleitung einer Mitreisenden erwachsenen Person pro Kind befördert werden.
3.7 Direktflüge sind nicht immer „Non-Stop-Flüge“ und können Zwischenlandungen mit einschließen.
3.8 Ansprüche in Fällen der Nichtbeförderung, Annullierung und Verspätung nach der EU-VO Nr. 261/2004 sind nicht an den Veranstalter,
sondern ausschließlich an den jeweiligen ausführenden Luftfahrtunternehmen(die Fluggesellschaft) zu richten.
4. Rücktritt durch den Kunden/Reisenden/Stornokosten

4.1 Der Kunde/Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber FERIEN Touristik unter der
vorstehend angegebenen Anschrift zu erklären. Falls die Reise über ein Reisebüro gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber
erklärt werden. Wir empfehlen, um Missverständnisse zu vermeiden, den Rücktritt schriftlich zu erklären.
4.2 Tritt der Kunde/Reisende vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert FERIEN Touristik den Anspruch auf den
Reisepreis. Stattdessen kann FERIEN Touristik, soweit der Rücktritt nicht von FERIEN Touristik zu vertreten ist oder ein Fall unvermeidbarer,
außergewöhnlicher Umstände vorliegt, eine angemessene Entschädigung für die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und seine
Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen.
4.3 FERIEN Touristik hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d.h. unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts
zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung der
Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt.
Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung wie folgt berechnet:
a) Flugpauschalreisen
Bis zum 30. Tag vor Reiseantritt - 30%,
vom 29. bis 15. Tag - 65%,
vom 14. bis 7. Tag - 75%,
vom 6. bis 3. Tag - 85%,
vom 2. bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt (no show) - 95% des Reisepreises.
Die Fluggesellschaften gewähren bei den gebuchten günstigen Flugtarifen häufig keine Stornierungsmöglichkeit. Wenn durch die
Fluggesellschaft Erstattungen erfolgen, werden diese an den Kunden weitergegeben.
b) Nur-Hotel Buchungen
Bis zum 30. Tag vor Reiseantritt - 20%,
vom 29. bis 15. Tag - 40%,
vom 14. bis 7. Tag - 60%,
vom 6. bis 3. Tag - 80%,
vom 2. bis zum Tag des Reiseantritts oder bei Nichtantritt (no show) - 95% des Reisepreises.
Zusätzlich zu beachten: Nur Hotel Buchungen jeweils zuzüglich € 15,-- Bearbeitungsgebühr pro Person
c) Nur-Flug Buchungen Wurden ausschließlich Flüge gebucht, so werden die Stornierungsbedingungen der gebuchten Fluggesellschaft gemäß
des gebuchten Tarifs zur Anwendung kommen. Darüber hinaus wird eine Gebühr von 25 EUR erhoben.
4.4 FERIEN Touristik behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit FERIEN
Touristik nachweist, dass höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist FERIEN Touristik
verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen
Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen.
4.5 Die Rücknahme und Erstattung von Event Tickets (z.B. Eintrittskarten etc.) ist ausgeschlossen. Diese werden in voller Höhe berechnet.
4.6 Dem Kunden/Reisenden bleibt es in jedem Fall unbenommen, FERIEN Touristik nachzuweisen, dass FERIEN Touristik kein oder ein
niedrigerer Schaden entstand, als die von FERIEN Touristik geforderte Pauschale.
5. Umbuchungswünsche und Wechsel des Reisenden
5.1 Umbuchungen sind Änderungen des Reisetermines, des Fluges, des Ortes des Reiseantritts, des Reiseziels, der Unterkunft, der
Verpflegungsleistung, der Beförderungsart oder der Schreibweise des Namens. Ein Anspruch des Kunden/Reisenden nach Vertragsabschluss
auf Umbuchung besteht nicht. Wird auf Wunsch des Kunden/Reisenden dennoch eine Umbuchung vorgenommen, kann FERIEN Touristik bei
Einhaltung der nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt pro Reisendem erheben. Bis 30 Tage vor Reiseantritt € 30,- pro Reisendem zzgl.
entsprechender Mehrkosten und Aufpreise, die durch die Leistungsträger berechnet werden. Umbuchungswünsche des Kunden/Reisenden,
die nach Ablauf der Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß
Ziffer 4.3 bis 4.6 zu den Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Eine Umbuchung ist jedoch für den Fall, dass
FERIEN Touristik keine, eine unzureichende oder falsche vorvertragliche Information gemäß Art. 250 § 3 EGBGB gegenüber den
Kunden/Reisenden gegeben hat, kostenlos möglich.
5.2 Bis 7 Tage vor Reisebeginn kann der Kunde/Reisende verlangen, dass ein Dritter in seine Rechte und Pflichten aus dem Vertrag eintritt. Es
bedarf dazu der Mitteilung des Reiseanmelders an FERIEN Touristik. FERIEN Touristik kann dem Wechsel in der Person des Reisenden
widersprechen, wenn die Ersatzperson den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder gesetzliche Vorschriften oder behördliche
Anordnungen entgegenstehen. Tritt eine Ersatzperson an die Stelle des angemeldeten Teilnehmers, ist FERIEN Touristik berechtigt, für den
hierdurch entstehenden Aufwand eine Bearbeitungspauschale in Höhe von € 30,00 pro Vertragsübertragung zu verlangen. Weiterhin haften
der Anmelder der Reise und die Ersatzperson für die hierdurch entstehenden tatsächlichen Kosten gesamtschuldnerisch. FERIEN Touristik wird
sich bemühen, bei den Fluggesellschaften und Hoteliers die entstehenden Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Aufgrund der

Tarifbestimmungen vieler Fluggesellschaften ist es möglich, dass durch den Wechsel der Person des Reisenden Stornierungskosten für den Flug
in Höhe von 100 % entstehen.
5.3 Im Falle einer Pauschalreise mit einer Linien- oder Lowcost-Fluggesellschaft ist eine Änderung des bei Buchung mitgeteilten Namens nicht
möglich. Aufgrund der Tarifbestimmungen der Linien- und Lowcost-Fluggesellschaften ist eine Stornierung der Flüge gemäß der in 4.3. bis 4.6.
aufgeführten Stornobedingungen erforderlich sowie eine Neubuchung. Im Falle der Buchung einer Flugpauschalreise mit
Charterfluggesellschaft erheben wir im Falle eines Namenswechsels in jedem Falle eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 30,00 je Reisendem.
Sofern nach den Bedingungen der Fluggesellschaft eine Stornierung des Fluges und eine Neubuchung erforderlich werden, sind die tatsächlich
entstehenden Kosten zuzüglich der Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 30,00 je Reisendem vom Kunden zu tragen. Es ist daher zwingend
notwendig, bei Buchung der Reise die korrekte Schreibweise aller Reiseteilnehmer, wie in den Ausweispapieren abgedruckt, anzugeben.
6. Reiseversicherungen
Eine Reiserücktrittskosten-Versicherung ist im Reisepreis nicht eingeschlossen. FERIEN Touristik empfiehlt eine solche Versicherung, die bei
Buchung der Reise abgeschlossen werden sollte.
7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Kunde/Reisende einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die ihm
zuzurechnen sind (z. B. wegen vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen), hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung
des Reisepreises.
8. Rücktritt und Kündigung durch FERIEN Touristik
FERIEN Touristik kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Kunde/Reisende die Durchführung der Reise trotz
Abmahnung nachhaltig stört oder sich in solchem Maß vertragswidrig (u.a. wegen nicht rechtzeitigem Zahlungseingang, mangels Kontodeckung
oder aufgrund Widerspruchs) verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist In diesem Falle behält sich FERIEN Touristik
den Anspruch auf den Reisepreis. Allerdings wird sich FERIEN Touristik den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile
anrechnen lassen, die aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt wird, einschließlich der
von den Leistungsträgern erstatteten Beträge. Mehrkosten für den Rücktransport trägt der Kunde/Reisende.
9. unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände
FERIEN Touristik kann vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten, wenn der Vertrag aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände
nicht erfüllt werden kann. FERIEN Touristik wird dann den Reisepreis unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach dem
Rücktritt erstatten.
10. Mitwirkungspflichten des Reisenden
10.1 Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Kunde/Reisende Abhilfe verlangen. Soweit der FERIEN Touristik infolge einer
schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen kann, ist der Kunde/Reisende weder berechtigt Minderungsansprüche
nach § 651m BGB noch Schadensersatzansprüchen nach § 651n BGB geltend zu machen. Der Kunde/Reisende ist verpflichtet, seine
Mängelanzeige unverzüglich der Reiseleitung vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist eine Reiseleitung am Urlaubsort nicht vorhanden, sind etwaige
Reisemängel FERIEN Touristik am Firmensitz in Düsseldorf zur Kenntnis zu geben. Über die Erreichbarkeit der Reiseleitung bzw. von FERIEN
Touristik wird in der Leistungsbeschreibung, spätestens jedoch mit den Reiseunterlagen, unterrichtet. Der Kunde/Reisende kann die Mängel
jedoch auch seinem Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen. Die Reiseleitung ist beauftragt, für Abhilfe
zu sorgen, sofern dies möglich ist. Sie ist jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.
10.2 Will ein Kunde/Reisender den Reisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 651 i Abs. 2 BGB bezeichneten Art, sofern dieser erheblich
ist, nach § 651 l BGB kündigen, hat er FERIEN Touristik zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht,
wenn Abhilfe von FERIEN Touristik verweigert wird oder wenn eine sofortige Abhilfe notwendig ist.
10.3 FERIEN Touristik weist den Kunden darauf hin, dass Gepäckverlust, -beschädigung und -verspätung in Zusammenhang mit Flugreisen nach
luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen vom Reisenden unverzüglich vor Ort mittels Schadensanzeige (PIR) der zuständigen Fluggesellschaft
gegenüber anzuzeigen sind. Die Schadenanzeige muss bei Gepäckbeschädigungen innerhalb von sieben Tagen, bei Gepäckverspätungen
innerhalb von 21 Tagen nach Aushändigung erfolgen. Sowohl die Fluggesellschaften als auch FERIEN Touristik können Erstattungen aufgrund
internationaler Übereinkünfte ablehnen, wenn eine Schadensanzeige nicht vorliegt oder die Anzeige nicht fristgerecht erfolgte.
10.4 Der Kunde selbst ist verantwortlich für die rechtzeitige Anreise zu seinem Beförderungsmittel. Bei Flugreisen muss sich der Kunde
mindestens 2 Stunden vor mitgeteilter Abflugzeit am Flughafen einfinden. Mögliche Verzögerungen bei der Anreise (z.B. Stau, Zugausfälle oder
-verspätungen etc.) sind vom Kunden zu berücksichtigen.
11. Ausschluss von Ansprüchen

11.1 FERIEN Touristik nimmt nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teil. Ansprüche nach den §§651i Abs. 3 Nr. 2, 4, 5, 6 und 7
BGB hat der Reisende/Kunde gegenüber FERIEN Touristik geltend zu machen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler
erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reisevermittler gebucht wurde.
11.2 Ansprüche des Reisenden/Kunden wegen Reisemängeln nach den §§ 651i BGB bis §651j BGB verjähren nach Ablauf von zwei Jahren ab
dem vertraglich vorgesehenen Ende der Reise. Die Frist beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der letzte
Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Samstag, so tritt an die Stelle
eines solchen Tages der nächste Werktag.
12. Verjährung
12.1 Ansprüche des Kunden/Reisenden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von FERIEN Touristik oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von
FERIEN Touristik beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von FERIEN Touristik oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von FERIEN Touristik
beruhen.
12.2 Die Verjährung nach Ziffer 12.1 beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf
einen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Samstag, so tritt an die Stelle eines solchen
Tages der nächste Werktag.
12.3 Schweben zwischen dem Kunden/Reisenden und FERIEN Touristik Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch
begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde/Reisende oder FERIEN Touristik die Fortsetzung der Verhandlungen
verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.
13. Beschränkung der Haftung
13.1 Die vertragliche Haftung von FERIEN Touristik für Schäden, die nicht Körperschäden sind und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist
auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Möglicherweise darüberhinausgehende Ansprüche nach internationalen Übereinkünften oder
sonstigen gesetzlichen Vorschriften bleiben von der Beschränkung unberührt.
13.2 FERIEN Touristik haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen-, Sach- oder Vermögensschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die
als Fremdleistungen lediglich vermittelt wurden und die in der Leistungsausschreibung und Reisebestätigung ausdrücklich als Fremdleistung
so eindeutig gekennzeichnet sind, dass sie für den Kunden/Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen von FERIEN Touristik
sind. Die §§ 651b, 651c, 651w und 651 y BGB bleiben unberührt. FERIEN Touristik haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden den
Kunden/Reisenden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten ursächlich waren. Bei diesen Fremdleistungen
handelt es sich zum Beispiel um vermittelte Ausflüge, die Teilnahme an Sportkursen sowie der Besuch von Sport- oder sonstigen kulturellen
Veranstaltungen.
14. Pass-, Visa-, und Gesundheitsbestimmungen
FERIEN Touristik weist vor Reiseantritt auf Pass- und Visumerfordernisse sowie Gesundheitsvorschriften des vom Kunden/Reisenden
gebuchten Reiselandes hin. FERIEN Touristik haftet allerdings nicht für die rechtzeitige Erteilung sowie Zugang notwendiger Visa durch die
jeweilige Vertretung des Reiselandes, auch wenn der Kunde/Reisende FERIEN Touristik mit der Besorgung beauftragt hat. Dies gilt nicht bei
schuldhafter Verletzung eigener Pflichten. Bei pflichtgemäßer Erfüllung der Informationspflicht durch FERIEN Touristik hat der Kunde/Reisende
die Voraussetzungen für die Reise zu schaffen, sofern FERIEN Touristik sich nicht ausdrücklich zur Beschaffung von Visa oder sonstigen
Bescheinigungen etc. verpflichtet hat. Der Kunde/Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften
selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften
erwachsen, gehen zu den Lasten des Kunden/Reisenden. Der Kunde/Reisende sollte sich über Infektions- und Impfschutz sowie andere
Prophylaxe Maßnahmen selbst rechtzeitig informieren; ggf. sollte ärztlicher Rat zu Thrombose- und anderen Gesundheitsrisiken eingeholt
werden. Auf allgemeine Informationen, insbesondere bei den Gesundheitsämtern, reisemedizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern,
reisemedizinischen Informationsdiensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird ausdrücklich verwiesen.
15. Informationen über ausführendes Luftfahrtunternehmen
Die EU-Verordnung Nr. 2111/2005 über die Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen verpflichtet FERIEN Touristik,
den Kunden/Reisenden über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden
Flugbeförderungsleistungen zu unterrichten. Sofern bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht feststeht, wird FERIEN
Touristik dem Kunden/Reisenden zumindest die Fluggesellschaft benennen, die wahrscheinlich den Flug durchführt. Sobald die Identität der
Fluggesellschaft feststeht, wird diese dem Kunden/Reisenden mitgeteilt. Bei einem Wechsel der Fluggesellschaft wird FERIEN Touristik den
Kunden/Reisenden so rasch wie möglich unterrichten. Die gemeinschaftliche Liste über die mit Flugverbot in der Europäischen Union belegten

Fluggesellschaften (sogenannte "Black-List") sowie die Liste der vom Luftfahrt-Bundesamt genehmigten Luftfahrtunternehmen sind als PDFDateien über die Internetseite www.lba.de in ihrer jeweils aktuellen Fassung für den Kunden/Reisenden abrufbar.
16. Allgemeine Bestimmungen
16.1 Einzelheiten der Reise- und Hotelbeschreibung von FERIEN Touristik entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Ein Irrtum wird vorbehalten.
Erkennbare Druck- und Preisdarstellungs- und Rechenfehler berechtigen FERIEN Touristik zur Anfechtung ihrer Willenserklärung, die zum
Abschluss des Reisevertrages geführt hat.
16.2 Mit der Veröffentlichung neuer Online-Angebote oder neuer Ausdrucke des vermittelnden Reisebüros aus dem Reservierungssystem
verlieren alle früheren Publikationen von FERIEN Touristik über gleichlautende Reiseziele und Termine ihre Gültigkeit.
16.3 Auf den Reisevertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
16.4 Der Kunde/Reisende kann FERIEN Touristik am Geschäftssitz in Düsseldorf verklagen. Für Klagen seitens FERIEN Touristik gegen den
Kunden/Reisenden ist der Wohnsitz des Kunden/Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen,
die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, oder gegen Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz von FERIEN Touristik maßgebend.
16.5 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages oder der hier
genannten übrigen Bedingungen zur Folge.
17. Datenschutz
Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz und Datenschutzerklärung entnehmen Sie unter www.ferien-touristik.de/datenschutz.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) & prohlášení k ochraně osobních údajů FERIEN Touristik GmbH
Prosíme vás, přečtěte se pečlivě naše VOP. Cestovní podmínky doplňují zákonné regulace a upravují právní vztahy mezi zákazníkem/cestujícím
a cestovní kanceláří
FERIEN Touristik GmbH
Emanuel-Leutze-Str. 8
40547 Düsseldorf
1. Uzavření cestovní smlouvy
1.1 S rezervací (přihlášením k cestě) nabízí zákazník/cestující FERIEN Touristik závazně uzavření cestovní smlouvy. Základem této nabídky jsou
popisy cesty a doplňující informace (hotelové popisy) FERIEN Touristik pro příslušnou cestu.
1.2 Zprostředkovatelé cest (např. cestovní agentury) a poskytovatelé služeb (např. hotely, přepravní společnosti) nejsou od FERIEN Touristik
oprávněni poskytovat informace nebo ujištění, která mění smluvní obsah cestovní smlouvy, jdou nad smluvně potvrzené služby od FERIEN
Touristik nebo jsou v rozporu s vypsáním cesty.
1.3 Místní a hotelové prospekty, jakož i internetová vypsání cest, která nejsou vydána od FERIEN Touristik, nejsou pro FERIEN Touristik a její
závazek k poskytnutí služeb závazná, pokud se nestaly výslovnou dohodou se zákazníkem/cestujícím předmětem vypsání cesty nebo obsahem
závazku FERIEN Touristik k poskytnutí služeb.
1.4 Rezervace může proběhnout ústně, písemně, telefonicky, telefaxem nebo elektronicky (e-mail, internet). U elektronických rezervací
potvrzuje FERIEN Touristik doručení rezervace neprodleně elektronickou cestou. Toto potvrzení doručení rezervace ještě nepředstavuje
potvrzení přijetí rezervace.
1.5 Zákazník/cestující ručí za všechny smluvní závazky spolucestujících, pro které provedl rezervaci jako za své, pokud tento závazek výslovně
převzal zvláštním prohlášením.
1.6 Smlouva se uskutečňuje doručením potvrzení rezervace ze strany FERIEN Touristik. Při nebo neprodleně po uzavření smlouvy předá FERIEN
Touristik zákazníkovi/cestujícímu na trvalém datovém nosiči potvrzení o cestě odpovídající zákonným požadavkům, pokud nemá
zákazník/cestující nárok na potvrzení o cestě v papírové formě podle článku 250 §6 odst.1 věta 2 EGBGB/Uváděcí zákon k občanského zákoníku,
protože k uzavření smlouvy došlo za fyzické účasti obou stran nebo mimo obchodní prostory.
1.7. Odchyluje-li se obsah potvrzení rezervace od FERIEN Touristik od obsahu rezervace, potom je od FERIEN Touristik předložena nová nabídka,
na níž je FERIEN Touristik vázána po dobu 10 dnů. Smlouva se na základě této nové nabídky uskuteční, pokud zákazník během této závazné
lhůty deklarujete FERIEN Touristik její přijetí výslovným prohlášením nebo platbou zálohy a FERIEN Touristik ho upozornila na změnu.
1.8 Potvrzení o cestě/faktura, jakož i potvrzení o pojištění a veškeré cestovní dokumenty budou zaslány emailem na e-mail adresu uvedenou v
rezervaci. Ke smlouvě vztažená komunikace probíhá zpravidla přes e-mail, v nezaklíčované formě, zákazník prohlašuje, že s tím souhlasí.
Zákazník musí neprodleně informovat FERIEN Touristik o změně e-mail adresy a je zodpovědný za pravidelnou kontrolu své e-mailové schránky.
2. Platba
2.1 Na cenu cesty placené platby za zájezd jsou podle § 651 k BGB/Občanský zákoník/ObZ pojištěny u Swiss Re International SE, Niederlassung
Deutschland, Arabellastr. 30, 81925 München proti insolvenci. Potvrzení o pojištění bude předáno zákazníkovi s potvrzením o cestě/fakturou
za zájezd. S uzavřením smlouvy a vydáním potvrzení o pojištění je u leteckých zájezdů splatná záloha ve výši 35% z ceny cesty, avšak minimálně
€ 50,-- na osobu. U rezervací pouze-hotel je splatná záloha ve výši 20% z ceny cesty, avšak minimálně € 50,-- na osobu. Rezervace pouze-hotel
a pouze-let jsou jednotlivé služby, tím u nich není vydáváno žádné potvrzení o pojištění. Zbývající částka je splatná 30 dnů před nástupem cesty.
Při rezervacích pouze-let je okamžitě splatná kompletní cena cesty.
2.2 Jsou-li splatné záloha nebo zbytek částky z ceny cesty a zákazník dosud plně nezaplatil splatné částky, vyhrazuje si FERIEN Touristik možnost
storna rezervace a odstoupení od cestovní smlouvy. Předpokladem toho je, že FERIEN Touristik předtím upozorní ještě jednou zákazníka na
nutnost provedení platby se stanovením přiměřené lhůty. V případě odstoupení bude FERIEN Touristik vůči zákazníkovi uplatňovat svou škodu,
vyčíslenou podle bodu 4 těchto cestovních podmínek.
2.3 Platba cestovních služeb se provádí výhradně přímo na FERIEN Touristik, i když byla rezervace prováděna přes cestovní agenturu. Veškeré
platby se provádí s udáním rezervačního čísla uvedeného na faktuře/potvrzení o cestě, na zde uvedené číslo účtu.
2.4 Cenu cesty je možné zaplatit převodem, SEPA-základním vrubopisem (možné pouze z německého účtu), kreditní kartou (Master a Visa),
PRIORITNÍM-převodem a PayPal (není možné u všech platebních cest).
2.5 SEPA-základní vrubopis: Je-li zvolena platba SEPA-základním vrubopisem, tak dojde k zatížení konta zálohou dva (2) bankovní pracovní dny
po datu potvrzení o cestě s uvedením reference mandátu a identifikačního čísla věřitele: DE43FER00000780239. Se stejnými údaji je splatná

zbývající částka 30 dnů před odjezdem a zákaznické konto je jí zatíženo jeden (1) bankovní pracovní den po splatnosti. Náklady za neprovedenou
platbu při nedostatečném krytí konta jdou k tíži zákazníka, pokud není neprovedení platby způsobeno od FERIEN Touristik. Se zasláním mandátu
na zákazníka platí tento jako udělený ve prospěch FERIEN Touristik. FERIEN Touristik nepotřebuje od zákazníka žádný podepsaný mandát.
Zákazník je povinen zajistit k termínu splatnosti na kontě, sděleném jím v rámci udělení mandátu, dostatečné krytí.
2.6 Při platbě kreditní kartou je zálohou, jakož i zbytkem částky zatíženo kreditní nebo bankovní konto automaticky k příslušnému termínu
splatnosti. Platba kreditní kartou je možná pouze tehdy, když je majitel karty současně i účastníkem cesty. Stejně tak prosíme o zohlednění
eventuálního platebního limitu kreditní karty, aby mohla platba proběhnout ke správnému termínu.
2.7 Při krátkodobých rezervacích, pokud leží mezi datem rezervace a datem odjezdu méně než 7 dnů, je možná platba celé ceny cesty pouze s
kreditní kartou, PayPal a PRIORITNÍM-převodem.
2.8 Po první upomínce účtujeme za každou další upomínku poplatek € 10,--.
2.9 Originál cestovních podkladů obdrží zákazník přes email. Po písemném sdělení vám můžeme podklady zaslat i poštou. Teprve po úplném
připsání platby opravňují cestovní podklady k přepravě a ubytování.
2.10 Zákazník je vůči FERIEN Touristik zodpovědný za sdělení správných údajů stáří u dětí. Rozhodujícím je věk dítěte při nástupu cesty. Měloli by dojít na základě nesprávných věkových údajů k doplatkům, vyúčtuje je FERIEN Touristik zákazníkovi. Dodatečně si FERIEN Touristik
vyhrazuje, vyúčtovat v tomto případě manipulační poplatek ve výši € 30,--. Poukazujeme na to, že lokální poskytovatelé služeb (zvláště letecké
společnosti nebo ubytovací servisní firmy) jsou při nesprávných věkových údajích oprávněny, doúčtovat si rozdíl k ceně, která by byla splatná
při správném údaji o věku.
3. Změny cen a služeb
3.1 Změny jednotlivých cestovních služeb od dohodnutého obsahu cestovní smlouvy, které jsou nutné po uzavření smlouvy, a které nebyly
FERIEN Touristik zaviněny věrolomně a z nekalého úmyslu, jsou povoleny jenom potud, pokud se nejedná o podstatné změny a nenaruší-li
celkový charakter cesty.
3.2 Pokud mají změněné služby nedostatky, zůstávají eventuální záruční nároky nedotčené.
3.3 V případě podstatné změny důležité cestovní služby je zákazník/cestující oprávněn k bezplatnému odstoupení od cestovní smlouvy nebo
může vyžadovat účast na minimálně stejně hodnotné cestě, pokud je FERIEN Touristik schopna, nabídnout zákazníkovi/cestujícímu ze své
nabídky takovou cestu bez navýšení ceny. Zákazník/cestující musí tato práva uplatnit vůči FERIEN Touristik neprodleně po prohlášení FERIEN
Touristik o změně cestovní služby nebo zrušení cesty. Když zákazník/cestující vůči FERIEN Touristik nereaguje, nebo ne během od FERIEN
Touristik stanovené, přiměřené lhůty, platí sdělená změna jako přijatá. Na to musí být zákazník na zvýrazněném místě výslovně upozorněn.
3.4 FERIEN Touristik informuje zákazníka/cestujícího před počátkem cesty o změně jasně, srozumitelně a zvýrazněným způsobem na
permanentním datovém nosiči.
3.5 Přes FERIEN Touristik Service Center je možné poptat přepravu speciálních zavazadel v letadle a při transferu od letiště k hotelu a zpátky,
jakož i cenu této služby.
3.6 Při přepravě dětí, mladších dvou let letadlem, nemají tyto žádný nárok na vlastní sedadlo a mohou být přepravovány pouze v doprovodu
spolucestující dospělé osoby na jedno dítě.
3.7 Přímé lety nejsou vždy "Non-Stop-lety" a mohou zahrnovat mezipřistání.
3.8 S nároky v případech nepřepravení, zrušení a zpoždění se podle Nařízení EU čís. 261/2004 neobracejte na cestovní kancelář, nýbrž výhradně
na příslušného provádějícího leteckého přepravce (leteckou společnost).
4. Odstoupení ze strany zákazníka/cestujícího/storno náklady
4.1 Zákazník/cestující může před počátkem cesty od cesty kdykoliv odstoupit. Odstoupení musíte vůči FERIEN Touristik deklarovat na výše
uvedenou adresu. Pokud byla cesta rezervována přes cestovní agenturu, může být odstoupení deklarováno i vůči ní. K vyloučení nedorozumění,
doporučujeme deklarovat odstoupení písemně
4.2 Odstoupí-li zákazník/cestující před počátkem cesty nebo cestu nenastoupí, tak ztrácí FERIEN Touristik nárok na cenu cesty. Místo toho může
FERIEN Touristik, pokud není odstoupení zaviněno ze strany FERIEN Touristik nebo se nejedná o nevyhnutelné, výjimečné okolnosti, požadovat
za dosud provedené přípravy cesty a její výdaje v závislosti na ceně cesty přiměřené odškodnění.
4.3 FERIEN Touristik tento nárok na odškodnění časově odstupňovala, tzn., že ho v procentuálním poměru k ceně cesty paušalizovala se
zohledněním blízkosti časového okamžiku odstoupení ke smluvně domluvenému počátku cesty a při výpočtu odškodnění zohlednila uspořené

výdaje a obvykle možné jiné využití cestovních služeb. Odškodnění se vypočítá podle okamžiku doručení prohlášení o odstoupení podle
následujícího:
a) Letecké zájezdy
Až k 30. dni před nástupem cesty - 30%,
od 29. do 15. dne - 65%,
od 14. do 7. dne - 75%,
od 6. do 3. dne - 85%,
od 2. dne až ke dni nástupu cesty nebo při nenastoupení (no show) - 95% z ceny cesty.
Letecké společnosti neposkytují při rezervovaných výhodných cenových tarifech často žádnou možnost storna. Pokud letecké společnosti
poskytují vrácení ceny, jsou tyto převáděny dále na zákazníka.
b) Rezervace pouze-hotel
Až k 30. dni před nástupem cesty - 20%,
od 29. do 15. dne - 40%,
od 14. do 7. dne - 60%,
od 6. do 3. dne - 80%,
od 2. dne až ke dni nástupu cesty nebo při nenastoupení (no show) - 95% z ceny cesty.
Dodatečně zohledněte: U rezervací pouze-hotel vždy s navýšením o manipulační poplatek € 15,00 na osobu
c) Rezervace pouze-let Byli-li rezervovány výhradně lety, tak se uplatňují storno podmínky rezervované letecké společnosti podle
rezervovaného tarifu. Nadto je účtován poplatek € 25,-.
4.4 FERIEN Touristik si vyhrazuje, požadovat na místě předcházejících paušálů vyšší, konkrétní odškodnění, pokud FERIEN Touristik prokáže, že
jí vznikly vyšší náklady, než příslušně aplikovaný paušál. V tomto případě je FERIEN Touristik povinna, konkrétně vyčíslit a podložit požadované
odškodnění, se zohledněním uspořených nákladů a eventuálního, jiného využití cestovních služeb.
4.5 Zpětný odběr a náhrada Event Tickets (např. vstupenek atd.) je vyloučen. Tyto se účtují v plné výši.
4.6 Zákazníkovi/cestujícímu zůstává na každý pád možnost, prokázat FERIEN Touristik, že FERIEN Touristik nevznikla vůbec žádná nebo menší
škoda, než od FERIEN Touristik požadovaný paušál.
5. Žádosti na změnu rezervace a výměna cestujícího
5.1 Změnou rezervace jsou změny termínu cesty, letu, místa nástupu cesty, cíle cesty, ubytování, stravování, druhu přepravy nebo zápisu jména.
Po uzavření smlouvy nemá zákazník/cestující žádný nárok na změnu rezervace. Dojde-li přesto na přání zákazníka/cestujícího ke změně
rezervace, může FERIEN Touristik vyúčtovat při dodržení dále stojících lhůt poplatek za změnu rezervace počítaný na 1 cestujícího. Do 30 dnů
před nástupem cesty € 30,- na cestujícího, s přičtením odpovídajících vícenákladů a navýšení ceny, které účtuje poskytovatel služeb. Po této
lhůtě je možné provést změnu rezervace na přání zákazníka/cestujícího, pokud je její provedení vůbec možné, pouze po odstoupení od cestovní
smlouvy za podmínky podle bodů 4.3. až 4.6., při současném novém přihlášení. Bezplatná změna rezervace je však možná v tom případě, pokud
podala FERIEN Touristik vůči zákazníkovi/cestujícímu žádnou, nedostatečnou nebo nesprávnou předsmluvní informaci podle čl. 250 § 3 EGBGB.
5.2 Až do 7 dnů před počátkem cesty může zákazník/cestující požadovat, že místo něho převezme práva a povinnosti ze smlouvy třetí osoba. K
tomu je třeba sdělení přihlašovatele cesty na FERIEN Touristik. FERIEN Touristik může odmítnout změnu osoby cestujícího, pokud náhradní
osoba nesplňuje mimořádné podmínky cesty nebo je její účast v rozporu s právními předpisy nebo úředními nařízeními. Vstoupí-li na místo
přihlášeného účastníka náhradní osoba, tak je FERIEN Touristik oprávněna, požadovat za takto vniklé výdaje manipulační poplatek ve výši €
30,00 za každou přenesenou smlouvu. Dále ručí přihlašovatel cesty a náhradní osoba za tímto vzniklé skutečné náklady jako celkový dlužník.
FERIEN Touristik se bude snažit, držet náklady vznikající u leteckých společností a hoteliérů co možná nejníže. Na základě tarifních ustanovení
mnoha leteckých společností je možné, že změnou osoby cestujícího vzniknou pro let storno náklady ve výši 100%.
5.3 V případě zájezdu s linkovou nebo nízkonákladovou leteckou společností není změna, při rezervaci sděleného jména, možná. Na základě
tarifních ustanovení linkových a nízkonákladových leteckých společností je nutné storno letů podle storno podmínek v bodech 4.3. až 4.6., jakož
i nová rezervace. V případě rezervace leteckého zájezdu s charterovou leteckou společností účtujeme v případě změny jména v každém případě
manipulační poplatek ve výši € 30,00 na cestujícího. Pokud je podle podmínek letecké společnosti nutné storno letu a nová rezervace, nese
skutečně vzniklé náklady s přičtením manipulačního poplatku ve výši € 30,00 na cestujícího zákazník. Proto je při rezervaci cesty bezpodmínečně
nutné, uvést u všech účastníků cesty jména ve správné formě, tak jak jsou uvedená v osobních dokladech.
6. Cestovní pojištění
Pojištění nákladů za odstoupení od cesty není zahrnuto v ceně cesty. FERIEN Touristik doporučuje naléhavě takovéto pojištění, které by mělo
být uzavřeno při rezervaci cesty.
7. Nevyužité služby

Nevyužije-li zákazník/cestující jednotlivé cestovní služby, které mu byly řádně nabídnuty z důvodů, za které nese on sám zodpovědnost (např.
kvůli předčasnému odjezdu nebo z jiných důležitých důvodů), tak nemá žádný nárok na poměrnou náhradu ceny cesty.
8. Odstoupení a výpověď ze strany FERIEN Touristik
FERIEN Touristik může vypovědět cestovní smlouvu bez dodržení lhůty, když zákazník/cestující i přes upozornění trvale narušuje uskutečnění
cesty nebo se chová v takové míře v rozporu se smlouvou (mimo jiné kvůli včasnému nepřipsání platby, nedostatečnému krytí konta nebo na
základě odvolání platby), že je okamžité zrušení smlouvy oprávněné. V tomto případě si ponechává FERIEN Touristik nárok na cenu cesty.
Ovšem FERIEN Touristik si musí nechat odečíst hodnotu ušetřených výdajů, jakož i těch výhod, které získá jiným využitím neposkytnutých
služeb, včetně částek, dobropisovaných od poskytovatelů služeb. Vícenáklady za zpětnou přepravu nese zákazník/cestující.
9. Nevyhnutelné, výjimečné okolnosti
FERIEN Touristik může před počátkem cesty odstoupit od cesty, když nemůže být smlouva na základě nevyhnutelných, výjimečných okolností
plněna. Potom vrátí FERIEN Touristik cenu cesty neprodleně, avšak nejpozději běhen 14 dnů po odstoupení.
10. Povinné součinnosti cestujícího
10.1 Není-li cesta poskytnuta podle smlouvy, potom může zákazník/cestující požadovat nápravu. Nemůže-li FERIEN Touristik sjednat následkem
zaviněného neoznámení závady nápravu, nemůže zákazník/cestující uplatňovat jak nároky na snížení ceny podle § 651m ObZ, tak ani nároky
na náhradu škody podle § 651n ObZ. Zákazník/cestující je povinen, oznámit svoji závadu neprodleně místnímu vedení cesty. Není-li na místě
dovolené vedení cesty zastoupeno, oznamují se eventuální závady cesty v sídle FERIEN Touristik v Düsseldorfu. O dosažitelnosti vedení cesty,
resp. FERIEN Touristik je informováno v popisu služeb, avšak nejpozději v cestovních podkladech. Avšak zákazník/cestující může oznámit závady
i svému zprostředkovateli cesty, přes kterého svůj zájezd rezervoval. Vedení cesty je pověřeno postarat se o nápravu, pokud je to možné. Není
však oprávněno k uznávání nároků.
10.2 Chce-li zákazník/cestující vypovědět podle § 651 l ObZ cestovní smlouvu kvůli závadě cesty druhu uvedeného v § 651i odst. 2 ObZ, pokud
je tato podstatná, musí předtím stanovit FERIEN Touristik přiměřenou lhůtu určenou k poskytnutí nápravy. Toto neplatí pouze tehdy, když je
náprava od FERIEN Touristik odmítnuta, nebo když je nutná okamžitá náprava.
10.3 FERIEN Touristik upozorňuje zákazníka na to, že ztráta, poškození a zpoždění zavazadel související s leteckými cestami, musí být oznámeno
cestujícím podle právních ustanovení letového provozu, neprodleně na místě příslušné letecké společnosti formou Oznámení o škodě („P.I.R.“).
Oznámení o škodě musí být podáno při poškození zavazadel během 7 dnů, při zpoždění během 21 dnů po jejich vydání. Jak letecké společnosti,
tak i FERIEN Touristik mohou odmítnout náhradu na základě mezinárodních dohod, pokud oznámení o škodě nebylo podáno vůbec nebo ne ve
lhůtě.
10.4 Za příjezd ke svému přepravnímu prostředku je zodpovědný sám zákazník. U leteckých cest se musí zákazník nacházet minimálně 2 hodiny
před sděleným časem odletu na letišti. Zákazník musí zohlednit možná zpoždění během příjezdu (např. zácpy, výpadek nebo zpoždění vlaku
atd.).
11. Vyloučení nároků
11.1 FERIEN Touristik se nezúčastňuje dobrovolného urovnání spotřebitelských sporů. Nároky podle §§651i odst. 3 čís. 2, 4, 5, 6 a 7 ObZ musí
cestující/zákazník uplatňovat vůči FERIEN Touristik. Uplatňování může proběhnout i přes zprostředkovatele cesty, pokud byl přes tohoto
zprostředkovatele cesty zájezd rezervován.
11.2 Nároky cestujícího/zákazníka kvůli závadám cesty podle §§ 651i ObZ až §651j ObZ jsou promlčeny po uplynutí dvou let od smluvně
zamýšleného konce cesty. Lhůta začíná dnem, který následuje po dni smluvního ukončení cesty. Padne-li poslední den lhůty na neděli, na den,
který je v zemi prohlášení uznán státem jako obecný svátek nebo na sobotu, tak vstupuje na místo takového dne následující pracovní den.
12. Promlčení
12.1 Nároky zákazníka/cestujícího podle §§ 651 c až 651 f ObZ z usmrcení, tělesné nebo zdravotní újmy, zakládající se na úmyslném nebo
nedbalostním porušení povinností FERIEN Touristik nebo zákonného zástupce nebo pomocníka při plnění FERIEN Touristik, jsou promlčeny ve
dvou letech. Toto platí i pro nároky na náhradu ostatních škod, zakládajících se na porušení povinností z hrubé nedbalosti nebo z úmyslu ze
strany FERIEN Touristik nebo zákonného zástupce nebo pomocníka při plnění FERIEN Touristik.
12.2 Promlčení podle bodů 12.1. začíná dnem, který následuje po dni smluvního ukončení cesty. Padne-li poslední den lhůty na neděli, na den,
který je v zemi prohlášení uznán státem jako obecný svátek nebo na sobotu, tak vstupuje na místo takového dne následující pracovní den.

12.3 Probíhají-li mezi zákazníkem/cestujícím a FERIEN Touristik jednání o nároku nebo o okolnostech, které zdůvodňují nárok, je lhůta pro
promlčení pozastavena až do doby, kdy zákazník/cestující nebo FERIEN Touristik odmítnou pokračování v jednáních. Promlčení nastává nejdříve
3 měsíce po ukončení pozastávky.
13. Omezení ručení
13.1 Smluvní ručení ze strany FERIEN Touristik za škody, které nejsou újmami tělesnými a nejsou způsobeny její vinou, je omezeno na
trojnásobek ceny cesty, Možné, nad to jdoucí nároky podle mezinárodních dohod, nebo jiných zákonných předpisů zůstávají tímto omezením
nedotčené.
13.2 FERIEN Touristik neručí za narušení služeb, tělesné újmy, věcné a majetkové škody v souvislosti se službami, které byly jako cizí služby
pouze zprostředkovávány, a které jsou ve vypsání cesty a v potvrzení cesty výslovně označeny tak, že je pro zákazníka/cestujícího patrné, že
nejsou součástí cestovních služeb od FERIEN Touristik. Tímto zůstávají §§ 651b, 651c, 651w a 651y ObZ nedotčené. Avšak FERIEN Touristik ručí,
pokud a tak dalece, pokud je zákazníkovi/cestujícímu způsobena škoda ze zanedbání povinností, týkajících se pokynů, poučení nebo organizace.
U těchto cizích služeb se jedná například o zprostředkované výlety, o účast na sportovních kurzech, jakož i návštěvy na sportovních nebo
ostatních kulturních akcích.
14. Pasová, vízová a zdravotní ustanovení
Před nástupem cesty upozorňuje FERIEN Touristik na pasové a vízové požadavky, jakož i zdravotní předpisy zákazníkem/cestujícím rezervované
destinace. FERIEN Touristik ovšem neručí za včasné udělení, jakož i doručení potřebných víz příslušným zastoupením navštěvované země, i
když tím byla FERIEN Touristik zákazníkem/cestujícím pověřena. Toto neplatí při zaviněném nedodržení vlastních povinností. Při řádném splnění
informační povinnosti od FERIEN Touristik se musí zákazník/cestující sám postarat o to, aby byly splněny cestovní předpoklady, pokud se FERIEN
Touristik sama výslovně nezavázala k obstarání víz nebo ostatních potvrzení a podobně. Zákazník/cestující je sám zodpovědný za dodržení
všech předpisů, důležitých pro uskutečnění cesty. Veškeré újmy, zvláště platba nákladů na zpětný transport, které vzniknou nerespektováním
těchto předpisů, jdou k tíži zákazníka/cestujícího. Zákazník/cestující by se měl sám včas informovat o ochraně proti infekcím a o očkování, jakož
i o ostatních profylaktických opatřeních; popř. se poradit s lékařem o rizicích trombózy a o ostatních ohroženích. Výslovně upozorňujeme na
obecně přístupné informace zvláště u zdravotních úřadů, lékařů se zkušenostmi ze zahraničí, lékařů tropických nemocí, informačních míst
podávajících informace k cestovní medicíně nebo u Spolkové centrály zdravotní osvěty.
15. Informace o provádějícím leteckém přepravci
EU Vyhláška čís. EU 2111/05 O vypracování společného seznamu leteckých společností zavazuje FERIEN Touristik, informovat
zákazníka/cestujícího o identitě provádějících leteckých společností, které se podílejí v rámci rezervované cesty na veškerých službách letecké
přepravy. Pokud není při rezervaci provádějící letecká společnost ještě známa, jmenuje FERIEN Touristik zákazníkovi/cestujícímu minimálně tu
leteckou společnost, která bude let pravděpodobně provádět. Jakmile je jistá identita letecké společnosti, bude to zákazníkovi/cestujícímu
sděleno. V případě výměny letecké společnosti bude FERIEN Touristik co možná nejrychleji informovat zákazníka/cestujícího. Společná listina
leteckých společností, kterým byl v EU zakázán letový provoz (tzv. "Black-List"), jakož i seznam Spolkovým úřadem pro leteckou dopravu
povolených leteckých společností, jsou pro zákazníka/cestujícího ke zhlédnutí jako PDF soubory, v jejich aktuálně platném znění, na internetové
stránce http://www.lba.de.
16. Obecná ustanovení
16.1 Detaily popisů cest a hotelů FERIEN Touristik odpovídají stavu při tisku. Omyly vyhrazeny. Znatelné tiskové, cenové a početní chyby
opravňují FERIEN Touristik k popření jejího projevu vůle, který vedl k uzavření cestovní smlouvy.
16.2 Se zveřejněním nových online nabídek nebo nových výtisků zprostředkovávající cestovní agentury z rezervačního systému, ztrácejí všechny
dřívější publikace FERIEN Touristik ke stejným cestovním cílům a termínům svoji platnost.
16.3 Na cestovní smlouvu je uplatňováno právo Spolkové republiky Německo.
16.4 Zákazník/cestující může zažalovat FERIEN Touristik v jejím sídle v Düsseldorfu. Pro žaloby ze strany FERIEN Touristik vůči
zákazníkovi/cestujícímu je rozhodující místo trvalého bydliště zákazníka/cestujícího, ledaže by se jednalo o žalobu proti osobám, které jsou
podnikateli nebo osobám, které nemají obecnou soudní příslušnost ve vnitrozemí nebo proti osobám, které přemístily po uzavření smlouvy své
trvalé bydliště nebo obvyklé místo pobytu do zahraničí nebo jejichž trvalé bydliště nebo obvyklé místo pobytu je k okamžiku vznesení žaloby
neznámé. V těchto případech je rozhodujícím sídlo FERIEN Touristik.
16.5 Neúčinnost jednotlivých ustanovení cestovní smlouvy nemá za následek neúčinnost celé cestovní smlouvy nebo zde jmenovaných
ostatních podmínek.
17. Ochrana osobních údajů

Podrobnější informace k tématu ochrana osobních údajů a k prohlášení k ochraně osobních údajů najdete na www.ferientouristik.de/datenschutz.

