5 vor Flug GmbH
Pojištění proti úpadku

Allgemeine Geschäftsbedingungen 5 vor Flug
Reise- und Zahlungsbedingungen
sowie Wichtige Hinweise
Die Buchung von Reiseleistungen der 5 vor Flug GmbH (im folgenden 5 VOR FLUG) erfolgt auf Grundlage der nachfolgenden Reise- und
Zahlungsbedingungen
1. Abschluss des Reisevertrages
Die Anmeldung zu den von Ihnen gewünschten Leistungen erfolgt schriftlich - auch per E-Mail oder Fax - bei 5 VOR FLUG oder bei Ihrem
Reisebüro. Mit der Buchungsbestätigung/ Rechnung über die von Ihnen gewünschten Reiseleistungen durch 5 VOR FLUG an Sie (unter der
von Ihnen angegebenen Anschrift oder E-Mail-Adresse) oder an Ihr Reisebüro kommt der Reisevertrag zwischen Ihnen und 5 VOR FLUG
zustande.
2. Bezahlung des Reisepreises und Aushändigung der Reiseunterlagen
(1) Mit der Buchungsbestätigung/Rechnung erhalten Sie gleichzeitig den Nachweis über den erforderlichen Versicherungsschutz gemäß § 651
k BGB für alle unter Beachtung dieser Zahlungsbedingungen erfolgten Zahlungen an 5 VOR FLUG auf die gebuchten Reiseleistungen.
Mit Buchung erklären Sie Ihr Einverständnis zur Margenbesteuerung nach § 25 UStG.
Abweichende Vereinbarungen müssen von 5 VOR FLUG schriftlich bestätigt werden.
Da es sich um eine Kurzfristreise handelt, ist der Reisepreis
- bei Buchungen, die mehr 42 Tage im Voraus erfolgen, 42 Tage vor Reiseantritt,
- bei Buchungen, die weniger als 42 Tage im Voraus erfolgen, jeweils sofort nach Übergabe des
Sicherungsscheines, den Sie mit der Buchungsbestätigung/Rechnung erhalten, zur Zahlung fällig.
Sämtliche Zahlungen sind unter Angabe der auf der Buchungsbestätigung/Rechnung ersichtlichen Vorgangsnummer ausschließlich mittels
einer der auf der Zahlungsseite aufgeführten Zahlungsarten zu leisten. Die Verlinkung zur jeweils gültigen Zahlungsseite ist auf der
Buchungsbestätigung/Rechnung enthalten. Zur gültigen Zahlungsseite gelangen Sie ausschließlich durch diese Verlinkung, freie Eingaben auf
andere Zahlungsseiten sind nicht zulässig. Im Allgemeinen bietet 5 VOR FLUG folgende Zahlungsarten an:
Bei Buchungen bis acht Tage vor Abreise:
- PayPal
- Sofort. Überweisung
- Kreditkarte (Mastercard, Visa Card, American Express)
- Überweisung
Bei Buchungen ab sieben Tage vor Abreise:
- PayPal
- Sofort. Überweisung
- Kreditkarte (Mastercard, Visa Card, American Express)
- Barzahlung am Airport
Für Reiseleistungen im Zusammenhang mit Kuba (Flug nach oder von Kuba, Nur-Hotel oder Pauschalreise, Zwischenstopps in Kuba) wird die
Zahlungsart PayPal nicht angeboten.
Für Buchungen von Nur-Hotels wird die Zahlungsart Barzahlung am Airport nicht angeboten.
Für Buchungen von Nurflügen und Pauschalreisen (Flug + Hotel) ab sieben Tagen vor Abreise wird die Zahlungsart Barzahlung am Airport nur
teilweise, je nach Verfügbarkeit eines Handlingagenten, angeboten. Bitte beachten Sie die oben genannten Zahlungsfälligkeiten. Maßgeblich
ist jeweils der Zahlungseingang bei 5 VOR FLUG.
Die Reiseunterlagen erhalten Sie nach erfolgtem Zahlungseingang bei 5 VOR FLUG
- unter der 5 VOR FLUG von Ihnen mitgeteilten E-Mail-Anschrift per PDF-Datei oder
- soweit 5 VOR FLUG von Ihnen keine E-Mail-Anschrift vorliegt, über Ihr Reisebüro, bei dem Sie gebucht haben
- im Falle kurzfristiger Buchungen ab sieben Tagen vor Abreise per PDF-Datei unter der von Ihnen mitgeteilten E-Mailanschrift oder am Ihnen
bekannt gegebenen Hinterlegungsschalter am Airport gegen Barzahlung (Ausnahmen s.oben)
- und soweit in der Buchungsbestätigung/Rechnung bekannt gegeben auch per EC-Karte mit Geheimzahl
- des Reisepreises zzgl. 25 Euro Hinterlegungsentgelt.
Erfolgt die Buchungsbestätigung/Rechnungsstellung und Zahlung über Ihr Reisebüro, so erhalten Sie die Reiseunterlagen in der Regel nur von
Ihrem Reisebüro.
(2) Im Fall der nicht fristgerechten oder vollständigen Zahlung behält sich 5 VOR FLUG nach Mahnung mit Fristsetzung vor, den Rücktritt vom
Reisevertrag zu erklären und Schadensersatz entsprechend den Stornosätzen nach Ziffer 7. zu verlangen.
3. Leistungen / Nebenabreden
(1) Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der Darstellung auf den veranstaltereigenen Websites im Internet bzw. dem
Ausdruck aus dem EDV-System des Reisebüros sowie aus den hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Buchungsbestätigung/ Rechnung
von 5 VOR FLUG. Leistungsbeschreibungen in Katalogen oder auch Websites von Leistungsträgern wie Hotels sind für 5 VOR FLUG nicht
verbindlich.
(2) 5 VOR FLUG behält sich das Recht vor, nach Vertragsschluss eine Änderung wesentlicher Reiseleistungen, die vom vereinbarten Inhalt
abweichen, zu erklären, wenn diese nach Vertragsschluss notwendig werden und von 5 VOR FLUG nicht wider Treu und Glauben
herbeigeführt wurden. Eine solche Leistungsänderung wird 5 VOR FLUG nur vornehmen, soweit die Änderungen nicht erheblich sind und den

Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen. 5 VOR FLUG wird den Kunden über solche wesentlichen Leistungsänderungen unverzüglich
nach Kenntnis über den Änderungsgrund informieren.
(3) Reisebüros sind nicht berechtigt, Nebenabreden selbst zu bestätigen. Soweit eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung auf der
Buchungsbestätigung/Rechnung von 5 VOR FLUG nicht erfolgt, sind Wünsche auf der Buchungsanmeldung nur als unverbindlicher Wunsch
anzusehen, für dessen Erbringung eine Gewährleistung nicht übernommen werden kann.
4. Beförderungsleistungen/Zubringer-/Anschlussbeförderungen (-flüge)
Die mit der Buchungsbestätigung/Rechnung bekannt gegebenen Reisezeiten für die gebuchten Flugtage stehen unter dem
Leistungsänderungsvorbehalt gemäß Ziffer 3 (2). Sollten Sie selbst oder sollten Sie über Ihr Reisebüro noch weitere Zubringer/Anschlussbeförderungen (-flüge) buchen, so berücksichtigen Sie diesen Umstand ebenso wie den Umstand, dass es bei jeder Beförderung zu
Verzögerungen aus vielfachen Gründen kommen kann. Gegebenenfalls fragen Sie bitte bei Buchung von Anschlussbeförderungen erst nach,
ob die genauen Zeiten bereits bekannt sind. Berücksichtigen Sie bei der Buchung von Anschlussbeförderungen (-flügen) auch ausreichende
Zeitabstände für etwaige Verzögerungen bei der Beförderung. Empfohlen wird grundsätzlich eine Tarifwahl, die kostengünstige
Umbuchungen zulässt.
5. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
Als Reisender sind Sie für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, die
sich aus der Nichteinhaltung ergeben, gehen zu Ihren Lasten, es sei denn, es liegen nicht ausreichende oder fehlerhafte Informationen von 5
VOR FLUG vor. Soweit die Erteilung von Visa zum Antritt der Reise erforderlich sind, empfehlen wir, die Dauer und die Voraussetzungen der
Visaerteilung bereits vor der Buchung mit dem zuständigen Konsulat/Botschaft zu klären. 5 VOR FLUG wird Sie über alle bekannten
Gesundheitsvorschriften und empfehlenswerten Prophylaxen für das jeweilige Zielgebiet unterrichten. Wir empfehlen darüber hinaus die
Kontaktaufnahme mit Ihrem Arzt bzw. mit einem Tropeninstitut.
6. Ersatzperson
5 VOR FLUG berechnet 30,00 € pro Person, wenn der Kunde von den gesetzlichen Möglichkeiten des Reisevertragsrechtes Gebrauch macht
und eine Ersatzperson benennt und er selbst die Reiseleistung nicht in Anspruch nimmt. Soweit durch den Personenwechsel weitere Kosten
seitens der Leistungsträger (z.B. Ticketausstellungskosten etc.) anfallen, werden diese gesondert belastet.
7. Rücktritt
Der Kunde ist berechtigt, jederzeit vor Reisebeginn vom Vertrag zurückzutreten. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs der
Rücktrittserklärung bei 5 VOR FLUG. Die Erklärung per Einschreiben/Rückschein wird empfohlen. Bei einem Rücktritt hat 5 VOR FLUG
Anspruch auf eine angemessene Entschädigung gemäß § 651 i BGB. Maßgeblich für die Berechnung der Entschädigung ist der Zeitpunkt des
Beginns der ersten vertraglichen Leistung. Dieser Zeitpunkt gilt auch für alle weiteren Leistungen als Reiseantrittsdatum. 5 VOR Flug macht
von der Möglichkeit Gebrauch, den ihr zustehenden Entschädigungsanspruch unter Berücksichtigung von § 651 i BGB zu pauschalieren. Diese
Entschädigungssätze geben wir wie folgt bekannt:
- bis zum 50. Tag vor Reisebeginn 20%
- ab 49 bis 36 Tage vor Reisebeginn 35%
- ab 35 bis 22 Tage vor Reisebeginn 50%
- ab 21 bis 15 Tage vor Reisebeginn 75%
- ab 14 bis 8 Tage vor Reisebeginn 85%
- ab 7 Tage vor Reisebeginn 95%
des Reisepreises
Der Kunde hat grundsätzlich die Möglichkeit nachzuweisen, dass dem Veranstalter ein geringerer Schaden entstanden ist. In diesen Fällen
erfolgt dann die Berechnung der Entschädigung im Einzelfall. Bei Nichtantritt der Reise oder bei Nichtinanspruchnahme einzelner Leistungen
bleibt der Anspruch auf Zahlung des gesamten Reisepreises erhalten. Grundsätzlich wird sich 5 VOR FLUG bei den Leistungsträgern bemühen,
ersparte Aufwendungen für die Nichtinanspruchnahme der Leistung zu erhalten. Soweit solche ersparten Aufwendungen an 5 VOR FLUG
erstattet werden, wird 5 VOR FLUG diese auch an den Kunden erstatten.
8. Identität der ausführenden Fluggesellschaft bei gebuchten Flügen
Gemäß der EU-Verordnung VO 2111/05 weisen wir hiermit auf die Verpflichtung des Reiseveranstalters hin, den Kunden über die Identität
der ausführenden Fluggesellschaft für alle Beförderungsleistungen auf dem Hin- und 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 sicherstellen, dass Ihnen die
Informationen hierüber so rasch wie möglich zugehen. Diese gilt auch für jede etwaige Änderung bei den die Flugleistung ausführenden
Fluggesellschaften.
9. Gewährleistung, Abhilfe, Verjährungsverkürzung
Weisen die Reiseleistungen aus Ihrer Sicht Mängel auf, so wenden Sie sich bitte unverzüglich an die Ihnen mit den Reiseunterlagen bekannt
gegebene Kontaktperson, damit Abhilfe geschaffen werden kann. Sollte die Mängelanzeige bei dieser Kontaktperson nicht erfolgen, so kann
dies für Sie zur Folge haben, dass Sie für diese Mängel keine Ansprüche (Minderung, Schadensersatz) geltend machen können. Eine
Kündigung des Reisevertrages durch Sie gemäß § 651 e BGB ist erst dann möglich, wenn Sie 5 VOR Flug eine angemessene Frist für die
Abhilfeleistung gesetzt haben, es sei denn, die Abhilfe ist unmöglich oder wird von 5 VOR Flug verweigert oder wenn die sofortige Kündigung

des Reisevertrages durch ein besonderes Interesse von Ihnen gerechtfertigt wird. Unabhängig von der sofortigen Anzeige des Mangels vor
Ort müssen Sie binnen einer Frist von einem Monat nach vertraglich vorgesehenem Ende der Reise etwaige Ansprüche auf
Minderung/Schadensersatz direkt bei 5 VOR Flug in München geltend machen. Schriftform wird empfohlen. Die gesetzliche Verjährungsfrist
wird auf 12 Monate für diejenigen Ansprüche aus dem Reisevertrag nach §§ 651 c bis 651 f BGB, die der Haftungsbeschränkung nach Ziffer
11 unterliegen, verkürzt. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte.
10. Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
5 VOR FLUG ist nicht zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet und nimmt an
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle auch nicht teil.
11. Haftungsbeschränkung
Soweit ein Schaden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig von 5 VOR FLUG herbeigeführt worden ist, beziehungsweise 5 VOR FLUG allein
wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist, wird die Haftung für vertragliche und deliktische Schäden, die nicht auf
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Etwaig darüber
hinausgehende Ansprüche aufgrund geltender internationaler Abkommen oder auf diesen beruhenden Vorschriften bleiben von der
Haftungsbeschränkung unberührt.
12. Abtretungsverbot
Die Abtretung von Ansprüchen aus und im Zusammenhang mit dem Reisevertrag ist ausgeschlossen, es sei denn, der Abtretungsempfänger
hat durch gesonderte Unterschrift bei der Buchung erklärt, auch für die vertraglichen Verpflichtungen derjenigen Personen selbst
einzustehen, die die Rechte aus dem Reisevertrag an ihn abgetreten haben.
13. Reiseversicherungen
In den Reisepreisen sind, soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, Reiseversicherungen nicht enthalten. Wir empfehlen den Abschluss von
Reiserücktrittskosten-, Reisehaftpflicht-, Kranken- und Unfallversicherung. Soweit 5 VOR FLUG oder Ihr Reisebüro Reiseversicherungen
anbieten, handelt es sich diesbezüglich nur um eine Vermittlungsleistung. Der Versicherungsvertrag kommt ausschließlich zwischen dem
Kunden und dem angegebenen Reiseversicherer zustande. Ansprüche können nur direkt gegenüber dem Versicherer geltend gemacht
werden. Die Versicherungsbedingungen und Obliegenheiten aus dem Versicherungsvertrag wollen Sie bitte beachten. 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.
14. Hinweis zu Haftungsbeschränkung im internationalen Flugverkehr
Die Haftung bei Beförderungen im internationalen Flugverkehr unterliegt im Falle des Todes und der Körperverletzung von Reisenden, der
Verspätung von Reisenden und/ oder Reisegepäck sowie der Zerstörung, des Verlustes oder Beschädigung von Reisegepäck den Regelungen
des Warschauer Abkommens oder des Montrealer Übereinkommens.
Ausführliche Informationen hierzu finden Sie unter http://www.5vorflug.de/ kundeninfo.html.
15. Hinweis über die Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden auf See
Die Haftung des Beförderers bei Beförderungen von Reisenden auf See unterliegt im Falle des Todes oder der Körperverletzung von
Reisenden, dem Verlust oder der Beschädigung von Gepäck, dem Verlust oder der Beschädigung von Wertsachen sowie bei Reisenden mit
Mobilitätseinschränkung bei Verlust oder Beschädigung von Mobilitätshilfen oder anderer Spezialausrüstung der Verordnung (EG) Nr.
392/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.04.2009 über die Unfallhaftung von Beförderern. Nähere Informationen über
die geltenden Bestimmungen und Rechte des Reisenden aufgrund dieser Verordnung finden Sie unter http://www.5vorflug.de/
kundeninfo.html.
16. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand von 5 VOR FLUG ist München. Für den Fall, dass der Vertragspartner von 5 VOR FLUG keinen allgemeinen Gerichtsstand im
Inland hat bzw. die in Anspruch zu nehmende Partei nach Vertragsschluss ihren Sitz oder Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich des
Gesetzes der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder ihr Sitz oder Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist sowie
für den Fall, dass es sich bei dem Vertragspartner von 5 VOR FLUG um Kaufleute handelt, wird als Gerichtsstand München vereinbart.
Ihr Vertragspartner:
5 vor Flug GmbH
Landsberger Straße 88
80339 München
AG München, HRB 93903

Všeobecné obchodní podmínky 5 vor Flug
Cestovní a platební podmínky
jakož i důležitá upozornění
Rezervace cestovních služeb od 5 vor Flug GmbH (v následujícím 5 VOR FLUG) se děje na základě následujících cestovních a platebních
podmínek.
1. Uzavření cestovní smlouvy
Přihlášení k Vám vybraným službám probíhá písemně – i přes e-mail nebo fax - u 5 VOR FLUG nebo u Vaší cestovní agentury. S vydáním
potvrzení rezervace/faktury Vámi požadovaných cestovních služeb od 5 VOR FLUG do Vašich rukou (na Vámi udanou adresu nebo e-mail
adresu) nebo na Vaši cestovní agenturu, dojde mezi Vámi a 5 VOR FLUG k uskutečnění cestovní smlouvy.
2. Platba ceny cesty a vydání cestovních podkladů
(1) S potvrzením rezervace/fakturou dostanete podle § 651k BGB (Občanský zákoník) současně doklad o povinném pojištění všech plateb
uskutečněných při respektování těchto platebních podmínek za rezervované cestovní služby na 5 VOR FLUG.
S rezervací vyjadřujete souhlas se zdaněním marží podle § 25 UStG (Zákon o DPH).
Odchylná ujednání musí být písemně potvrzena od 5 VOR FLUG.
Protože se jedná o krátkodobě rezervovanou cestu, je cena cesty splatná
- u rezervací uskutečněných více než 42 dní předem, 42 dní před nástupem cesty,
- u rezervací uskutečněných méně než 42 dní předem, vždy okamžitě při předání potvrzení o pojištění, které obdržíte s potvrzením
rezervace/fakturou.
Veškeré platby se provádí s udáním čísla cestovní zakázky uvedeného na potvrzení rezervace/ faktuře, výhradně jednou z forem úhrad,
uvedených na platební stránce. Propojení/odkaz na příslušnou, platnou platební stránku je uvedené na potvrzení rezervace/faktuře. K platné
platební stránce se dostanete výhradně přes tento odkaz, volné zadání na jiné platební stránky je nepřípustné. Obecně nabízí 5 VOR FLUG
následující formy plateb:
Při rezervaci do 8 dnů před odjezdem:
- PayPal
- okamžitý převod
- kreditní karty (Mastercard, Visa Card, American Express)
- převod
Při rezervaci od 7 dnů před odjezdem:
- PayPal
- okamžitý převod
- kreditní karty (Mastercard, Visa Card, American Express)
- hotovostní platba na letišti
Pro cestovní služby spojené s Kubou (let na Kubu nebo z Kuby, pouze-hotel nebo paušální cesta, mezipřistání na Kubě) se platba formou
PayPal nenabízí.
Pro rezervace pouze-hotely se nenabízí platba formou hotovostní platby na letišti.
Pro rezervace pouze-letů a paušálních cest (let + hotel) od sedmi dnů před odjezdem se nabízí platba formou hotovostní platby na letišti
pouze částečně, podle disponibility zástupce. Zohledněte prosím výše uvedené lhůty splatnosti. Rozhodující je vždy připsání platby u 5 VOR
FLUG.
Cestovní podklady obdržíte po provedení platby od 5 VOR FLUG
- na Vámi 5 VOR FLUG sdělenou e-mail adresu jako PDF-soubor nebo
- pokud nemá 5 VOR FLUG žádnou Vaši e-mail adresu, přes Vaši cestovní agenturu, u které jste rezervovali
- v případě krátkodobých rezervací od sedmi dnů před odjezdem jako PDF-soubor na Vámi sdělenou e-mail adresu nebo na Vámi sdělené
letištní přepážce proti hotovostní platbě (výjimky viz výše)
- a pokud je to sděleno v potvrzení rezervace/faktuře, tak i při platbě s EC kartou s PINEM
v obou posledních případech s navýšením ceny cesty o dodatečný poplatek 25 Euro za uložení dokladů.
Probíhá-li potvrzení rezervace/vystavení faktury a platba přes Vaši cestovní agenturu, tak obdržíte cestovní podklady zpravidla pouze od Vaší
cestovní agentury.
(2) V případě platby po termínu nebo neúplné platby, si 5 VOR FLUG vyhrazuje, odstoupit po upomínce s určením lhůty od smlouvy a
vyžadovat náhradu škody odpovídající storno sazbám podle bodu 7.
3. Služby / vedlejší úmluvy
(1) Rozsah smluvních služeb vyplývá z popisu na vlastních internetových stránkách cestovní kanceláře, resp. výtisku z elektronického systému
cestovní agentury, jakož i z údajů na potvrzení rezervace/faktuře 5 VOR FLUG vycházejících z předcházejících zdrojů. Popisy služeb v
katalozích nebo na internetových stránkách poskytovatelů služeb, jako hotelů, nejsou pro 5 VOR FLUG závazné.
(2) 5 VOR FLUG si vyhrazuje právo, provést po uzavření smlouvy změnu podstatných cestovních služeb, odchylujících se od domluveného
obsahu, když jsou tyto změny po uzavření smlouvy nutné a nejsou způsobeny ze strany 5 VOR FLUG věrolomně a z nekalého úmyslu.
Takovouto změnu služby provede 5 VOR FLUG pouze tehdy, pokud se nejedná o podstatné odchylky a změny a nenaruší-li se jimi celkový
charakter cesty. 5 VOR FLUG bude zákazníka informovat o takovéto důležité změně služby neprodleně po zjištění důvodu této změny.

(3) Cestovní agentury nejsou oprávněny samostatně potvrzovat vedlejší úmluvy. Pokud nedojde ze strany 5 VOR FLUG k výslovnému
písemnému potvrzení rezervace/faktury, jsou přání uvedená na cestovní přihlášce nezávaznými přáními, za jejichž poskytnutí nemůže být
převzata žádná záruka.
4. Přepravní služby/předcházející/navazující přepravy (lety)
Na cestovní časy pro rezervované letové dny sdělené s potvrzením rezervace/fakturou pro rezervované letové dny se vztahuje výhradní právo
změny služeb podle bodu 3 (2). Objednáváte-li Vy sami nebo přes Vaši cestovní agenturu ještě jiné předcházející / navazující přepravy (lety),
tak zohledněte tuto skutečnost, stejně jako to, že při každé přepravě jsou z různých důvodů možná zpoždění. Popřípadě se poptejte při
rezervaci navazujících spojení nejdříve to, zda jsou již známy přesné časy. Počítejte prosím již při rezervaci navazujících spojů (letů) s časovou
rezervou, kterou budete potřebovat při eventuálním zpoždění dopravních spojů. Doporučujeme zásadně výběr tarifu tak, aby byla možná
cenově výhodná změna rezervace.
5. Pasové, vízové a zdravotní předpisy
Jako cestující jste sami zodpovědní za dodržení všech předpisů, důležitých pro uskutečnění cesty. Všechny nevýhody, jež vzniknou v důsledku
nedodržení předpisů, jdou k Vaší tíži, ledaže by Vám 5 VOR FLUG poskytla nedostatečné nebo chybné informace. Pokud je nutné k
nastoupení cesty udělení víza, doporučujeme Vám, vyjasnit si již před rezervací na příslušném konsulátu/velvyslanectví dobu a předpoklady
pro jeho udělení. 5 VOR FLUG Vás bude informovat o všech známých zdravotních předpisech a doporučené prevenci, týkajících se cílové
oblasti. Mimoto Vám doporučujeme návštěvu a konzultaci s Vaším ošetřujícím lékařem, resp. s Institutem tropických nemocí.
6. Náhradní osoba
Když zákazník využije své zákonné možnosti z cestovní smlouvy a jmenuje náhradní osobu a sám neuplatní plnění cestovních služeb, účtuje si
5 VOR FLUG poplatek 30,00 € za osobu. Pokud vzniknou změnou osoby ze strany poskytovatelů služeb ještě další náklady (např. za vystavení
nových lístků atd.), budou tyto účtovány odděleně.
7. Odstoupení
Zákazník je oprávněn, kdykoliv před počátkem cesty od smlouvy odstoupit. Rozhodující je časový okamžik doručení oznámení o odstoupení u
5 VOR FLUG. Doporučujeme poslat prohlášení doporučeným dopisem/s vratkou. Při odstoupení má 5 VOR FLUG nárok na přiměřené
odškodnění podle § 651i BGB. Rozhodující pro výpočet odškodnění je okamžik začátku první smluvní služby. Tento časový okamžik platí i pro
další služby jako nástupní datum cesty. Se zohledněním § 651i BGB uplatňuje 5 VOR FLUG možnost, jí příslušející nárok na odškodnění
paušalizovat. Uvádíme následující sazby odškodnění:
- až do 50. dne před počátkem cesty 20%
- od 49 do 36 dnů před počátkem cesty 35%
- od 35 do 22 dnů před počátkem cesty 50%
- od 21 do 15 dnů před počátkem cesty 75%
- od 14 do 8 dnů před počátkem cesty 85%
- od 7 dnů před počátkem cesty 95%
z ceny cesty
Zákazník má zásadně možnost prokázat, že cestovní kanceláři vznikla menší škoda. V těchto případech se pak vypočítává odškodnění
individuálně. Při nenastoupení cesty nebo nevyužití jednotlivých služeb zůstává nárok na zaplacení celé ceny cesty. Zásadně se bude 5 VOR
FLUG u jednotlivých poskytovatelů služeb vždy snažit, získat zpět uspořené náklady spojené s neuplatněným plněním. Pokud budou 5 VOR
FLUG tyto uspořené náklady nahrazeny, vrátí je 5 VOR FLUG také zákazníkovi.
8. Identita provádějící letecké společnosti u rezervovaných letů
Podle EU-vyhlášky čís. EU 2111/05 upozorňujeme na povinnost cestovní kanceláře, informovat před uzavřením smlouvy zákazníka 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 známa let
provádějící letecká společnost, zajistíme, abyste o tom byli co nejrychleji informováni. Toto platí i v případě eventuálních změn leteckých
společností provádějících letecké služby.
9. Záruka, náprava, zkrácení promlčení
Vykazují-li cestovní služby podle Vašeho názoru závady, obraťte se ke zjednání nápravy prosím ihned na kontaktní osobu, sdělenou Vám v
cestovních podkladech. Jestliže nepodáte u této kontaktní osoby reklamaci, může to mít pro Vás ten následek, že nebudete moci uplatňovat
u těchto závad žádné nároky (snížení ceny nebo nárok na odškodnění). Výpověď cestovní smlouvy z Vaší strany podle § 651 e BGB je možná
teprve poté, když jste stanovili 5 VOR FLUG přiměřenou lhůtu pro zjednání nápravy, ledaže by náprava nebyla možná nebo je ze strany 5 VOR
FLUG odmítnuta nebo je okamžitá výpověď cestovní smlouvy oprávněna Vaším zvláštním zájmem. Nezávisle na okamžité reklamaci na místě,
musíte během měsíční lhůty, která začíná dnem ukončení cesty, uplatnit Vaše eventuální nároky na snížení ceny/náhradu škody přímo u 5
VOR FLUG v Mnichově. Doporučuje se písemná forma. Zákonná promlčecí lhůta na všechny nároky plynoucí z cestovní smlouvy, podléhající
omezení ručení podle bodu 11, je podle §§ 651 odst. c až 651 odst. f BGB zkrácena na 12 měsíců. Promlčecí lhůta začíná dnem, kterým měla
cesta podle smlouvy končit.
10. Jednání k ukončení sporu před spotřebitelkou smírčí komisí

5 VOR FLUG není povinna, zúčastnit se jednání k ukončení sporu před spotřebitelkou smírčí komisí a těchto jednání k ukončení sporu před
spotřebitelkou smírčí komisí se také nezúčastňuje.
11. Omezení ručení
Pokud nebyla škoda způsobena ze strany 5 VOR FLUG záměrně ani hrubou nedbalostí, popřípadě pokud je odpovědný 5 VOR FLUG pouze ze
zavinění některého poskytovatele služeb, je ručení za smluvní a deliktní škody, jež se netýkají usmrcení nebo újmy na těle a na zdraví,
omezeno na trojnásobek ceny cesty. Eventuální nároky jdoucí na základě platných mezinárodních dohod nebo z nich vyplývajících předpisů
nad tento rozsah, zůstávají omezením ručení nedotčeny.
12. Zákaz postoupení
Postoupení nároků z cestovní smlouvy a v souvislosti s ní je vyloučené, ledaže by příjemce postoupení deklaroval mimořádným podpisem při
rezervaci, že sám ručí také za smluvní povinnosti těch osob, které na něho tato práva z cestovní smlouvy postoupily.
13. Cestovní pojištění
V ceně cesty není, pakliže není výhradně uvedeno jinak, zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme uzavření pojištění nákladů na odstoupení,
pojištění cestovní odpovědnosti za škodu, zdravotního a úrazového pojištění. Pakliže 5 VOR FLUG nebo Vaše cestovní agentura pojištění
nabízí, jedná se tak pouze o zprostředkovanou službu. Pojistná smlouva se uzavírá výhradně mezi zákazníkem a uvedenou pojišťovnou.
Nároky pak mohou být uplatněny pouze přímo vůči pojišťovně. Respektujte prosím podmínky pojištění a další náležitosti pojistné smlouvy.
Cena pojištění není součástí ceny cesty a je splatná okamžitě s uzavřením pojištění. Od pojistné smlouvy není také možno odstoupit.
14. Upozornění na omezení ručení v mezinárodním leteckém provozu
Ručení při přepravě v mezinárodním leteckém provozu podléhá v případě úmrtí nebo újmě na zdraví cestujícího, při zpoždění cestujícího
a/nebo cestovních zavazadel, jakož i při zničení, ztrátě nebo poškození cestovního zavazadla pravidlům Varšavské úmluvy nebo Montrealské
úmluvy.
Podrobné informace k nim najdete na http://www.5vorflug.de/ kundeninfo.html.
15. Upozornění na úrazové ručení dopravců vůči cestujícím na moři
Ručení dopravce při přepravě cestujících na moři podléhá v případě úmrtí a újmě na zdraví cestujícího, při ztrátě nebo poškození cestovních
zavazadel, při ztrátě nebo poškození cenných věcí, jakož i u cestujících s omezenou mobilitou při ztrátě nebo poškození mobilních pomůcek
nebo jiného speciálního vybavení Nařízení (EU) čís. 392/2009 Evropského parlamentu a rady ze dne 23. 04. 2009 o ručení dopravců při
úrazech cestujících na moři. Bližší informace o platných ustanoveních a právech cestujícího na základě tohoto nařízení najdete na
http://www.5vorflug.de/kundeninfo.html.
16. Soudní příslušnost
Soudní příslušnost 5 VOR FLUG je Mnichov. Soudní příslušnost v Mnichově je dohodnuta také v případě, že smluvní partner 5 VOR FLUG
nemá žádnou obecnou soudní příslušnost v tuzemsku, resp. pokud strana, k níž se vztahují nároky, přesunula po uzavření smlouvy své sídlo
nebo místo pobytu z území platnosti práva Spolkové republiky Německo nebo pokud není její sídlo nebo místo pobytu v době podání žaloby
známo a také pro ten případ, kdy je smluvním partnerem
5 VOR FLUG podnikající osoba.
Váš smluvní partner:
5 vor Flug GmbH
Landsberger Straße 88
80339 München
AG München, HRB 93903

