
CESTOVNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY 
pre balíky cestovných služieb a individuálne turistické služby

 
 

Rezervácia jednej alebo viacerých cestovných 
služieb spoločnosti 5vorFlug GmbH (ďalej len 
5vorFlug) prebieha od 15. 1. 2019 na základe 
nasledujúcich cestovných a platobných podmienok 
pre balíky cestovných služieb a individuálne 
turistické služby. Tieto nachádzajú uplatnenie pri 
• zmluvách o balíku cestovných služieb (predovšetkým 

zmluvy s označením „X5vF“), 
• zmluvách zameraných výlučne na ubytovacie služby 

v hoteloch, rekreačných apartmánoch a rekreačných 
chatách (predovšetkým služby typu „len hotel“), 

• zmluvách zameraných výlučne na prepravné služby, 
predovšetkým prostredníctvom letových dispečingov 
(predovšetkým služby typu „len let“ ako charterový 
let alebo pravidelný linkový let) alebo transfery bez 
ďalších cestovných služieb, ako aj pri 

• zmluvách o iných individuálnych turistických 
službách, ako sú predovšetkým vstupenky a 
skipasy. 

V prípade, že by sa jednotlivé nariadenia týchto 
cestovných a platobných podmienok vzťahovali len 
na balíky cestovných služieb, príp. len na jednotlivé 
turistické služby, budete na to upozornení na 
príslušnom mieste. 

1. Uzatvorenie zmluvy 
(1) Svojou rezerváciou (cestovnou rezerváciou) 
záväzne ponúknete spol. 5vorFlug uzatvorenie zmluvy 
o vami požadovanej(ých) cestovnej(ých) službe(ách). 
Možné spôsoby rezervácie (napr. písomne, telefonicky, 
online atď.) sú predovšetkým rezervácie cez 
sprostredkovateľov, akými sú napr. cestovné kancelárie, 
online cestovné portály a mobilní predajcovia cestovných 
služieb alebo priamo cez spol. 5vorFlug. Od 
sprostredkovateľa cestovných služieb často dostanete 
najskôr potvrdenie o prijatí cestovnej rezervácie. 
(2) Po prijatí potvrdenia rezervácie/faktúry od spol. 
5vorFlug o vami požadovaných cestovných službách (na 
vami zadanú adresu alebo emailovú adresu) alebo 
u vášho sprostredkovateľa cestovných služieb dôjde 
k uzatvoreniu zmluvy medzi vami a spol. 5vorFlug. 
(3) Rezerváciou vyjadríte svoj súhlas so zdanením 
marže v súlade s § 25 zákona o dani z obratu (UStG). 
Odlišné dohody musí písomne potvrdiť spol. 5vorFlug. 

2. Poistenie pre prípad platobnej 
neschopnosti pre balíky cestovných 
služieb/platby za balíky cestovných 
služieb, ako aj jednotlivé služby/cestovné 
doklady/odstúpenie v prípade 
oneskorenej platby 

(1) Pri rezervácii balíka cestovných služieb dostanete 
s potvrdením rezervácie/faktúrou doklad o poistení pre 
prípad platobnej neschopnosti (potvrdenie o poistení 
poisťovateľa vkladov klientov Swiss Re International SE, 
pobočka Nemecko, Arabellastraße 30, D-80925 Mníchov) 
všetkých platieb, uskutočnených v súvislosti 
s rezervovaným balíkom cestovných služieb. 
(2) Platby týkajúce sa ceny zájazdu musíte zrealizovať 
takto: 
a) Platby za vami rezervovaný balík cestovných služieb 
alebo individuálne služby, sú splatné po doručení 
potvrdenia rezervácie/faktúry 42 dní pred odchodom. 
Poistné na cestovné poistenie, ktoré ste si cez spol. 
5vorFlug rezervovali (porov. bod 14), je potrebné uhradiť v 
plnej výške po prijatí potvrdenia rezervácie/faktúry. 
V prípade zmlúv uzavretých v čase kratšom ako 42 dní 
pred odchodom je celá cena zájazdu splatná okamžite. 
b) Všetky platby je potrebné z vašej strany zrealizovať 
− podľa možnosti s uvedením čísla objednávky 
uvedeného na potvrdení rezervácie/faktúre − výlučne 
jedným zo spôsobov platby uvedených na platobnej 
stránke. Odkaz na príslušnú platnú platobnú stránku je 
uvedený na potvrdení rezervácie/faktúre. Prístup k platnej 
platobnej stránke je možný len prostredníctvom tohto 
odkazu, nie sú dovolené žiadne voľné zadania na iných 
platobných stránkach. Pre posúdenie včasnosti platby je 
rozhodujúce prijatie platby spol. 5vorFlug. 
c) Vo všeobecnosti spol. 5vorFlug ponúka tieto 
spôsoby platby: 
− Pri rezervácii do 15 dní pred odchodom: OKAMŽITÝ 

bankový prevod, kreditná karta a bezhotovostná platba 
- Pri rezervácii do ôsmich dní pred odchodom: PayPal, 
OKAMŽITÝ bankový prevod, kreditná karta a 
bezhotovostná platba 
- Pri rezervácii od siedmich dní pred odchodom: 
PayPal, OKAMŽITÝ bankový prevod, kreditná karta a 
hotovostná platba na letisku 
- Pri cestovných službách týkajúcich sa Kuby (lety na 
Kubu alebo z Kuby, služba typu len hotel alebo balík 
cestovných služieb, medzipristátia na Kube) sa spôsob 

platby PayPal neponúka. 
- Pri rezerváciách typu len hotely nie je možná platba 
v hotovosti na letisku. 
- Pri rezerváciách typu len lety a balíkov cestovných 
služieb s letom (let + hotel) od siedmich dní pred 
odchodom je platba v hotovosti na letisku ponúkaná len 
čiastočne, v závislosti od dostupnosti koordinátora 
odbavovania. 
(3) Cestovné doklady dostanete po úspešnom prijatí 
platby spol. 5vorFlug 
- na e-mailovú adresu, ktorú ste oznámili spol. 
5vorFlug, ako súbor PDF alebo 
- ak spol. 5vorFlug nemá vašu e-mailovú adresu, tak ich 
dostanete od sprostredkovateľa cestovných služieb, 
u ktorého ste si cestovné služby rezervovali 
- v prípade krátkodobých rezervácií od siedmich dní 
pred odchodom dostanete PDF súbor na vami oznámenú 
e-mailovú adresu alebo do vám oznámenej priehradky na 
letisku proti platbe v hotovosti (výnimky pozri 
v predchádzajúcej časti) 
- a ak je to uvedené na potvrdení rezervácie/faktúre, tak 
aj pri platbe platobnou kartou s PIN − plus poplatok 
20 EUR za uloženie dokladov. 
Ak prebieha vystavenie potvrdenia rezervácie/fakturácie a 
platba cez vášho sprostredkovateľa cestovných služieb, 
zvyčajne dostanete cestovné doklady len od neho. 
(4) V prípade oneskorenej alebo neúplnej úhrady 
platby si spol. 5vorFlug po odoslaní upomienky a 
stanovení termínu vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a 
uplatniť si právo požadovať náhradu škody v súlade so 
storno sadzbami podľa bodu 7 (2) v spojení so sadzbami 
na náhradu škody tam uvedenými. Špeciálne, od týchto 
sa odlišujúce sadzby na náhradu škody platia, ak sú tieto 
vypísané v popise služieb alebo ak vám boli oznámené pri 
rezervácii a ak sú uvedené ako súčasť potvrdenia 
rezervácie/faktúry. 

3. Podstatné vlastnosti/zmeny 
služieb/vedľajšie dohody 
(1) Podstatné vlastnosti cestovných služieb vyplývajú 
z predzmluvných informácií zverejnených spol. 5vorFlug, 
z prezentácie na vlastných webových stránkach 
organizátora na internete, príp. z vytlačenej verzie 
dokumentu z EDV systému sprostredkovateľa cestovných 
služieb, ako aj zo súvisiacich údajov uvedených na 
potvrdení rezervácie/faktúry od spol. 5vorFlug. 
Popisy služieb v katalógoch alebo na webových stránkach 
poskytovateľov služieb, napr. hotelov, nie sú pre spol. 
5vorFlug záväzné. 
(2) Spol. 5vorFlug si po uzavretí zmluvy vyhradzuje 
právo zmeniť podstatné vlastnosti cestovných služieb, 
ktoré nemajú vplyv na cenu zájazdu a ktoré sa líšia od 
dohodnutého obsahu zmluvy, ako aj vysvetliť dôvody, 
prečo boli tieto zmeny po uzatvorení zmluvy nevyhnutné a 
neboli spol. 5vorFlug spôsobené v rozpore 
s dôveryhodnosťou. Takúto zmenu služieb môže spol. 
5vorFlug vykonať iba v prípade, že zmeny nie sú 
podstatné a nemajú vplyv na celkovú kvalitu cestovných 
služieb. Spol. 5vorFlug vás bude o takýchto podstatných 
zmenách cestovných služieb informovať na trvalom 
dátovom nosiči ešte pred odchodom bezprostredne po 
zistení dôvodu zmeny. 
(3) V prípade značnej zmeny podstatnej cestovnej 
služby (bod 3 (2)) máte právo v rámci stanovenej doby 
rozumne stanovej zo strany spol. 5vorFlug bez sankcie 
odstúpiť od zmluvy alebo požadovať účasť na inom 
minimálne rovnocennom zájazde, ak je spol. 5vorFlug 
schopná ponúknuť vám zo svojej ponuky adekvátny 
zájazd bez dodatočných vyšších nákladov. 
Ak spol. 5vorFlug nebudete kontaktovať vôbec alebo 
v rámci stanovenej doby, považuje sa táto oznámená 
zmena za prijatú. 
(4) Sprostredkovatelia cestovných služieb nie sú 
oprávnení sami potvrdiť vedľajšie dohody. Ak sa na 
potvrdení rezervácie/faktúre neuskutoční výslovné 
potvrdenie spol. 5vorFlug, žiadosti o registráciu 
rezervácie sa považujú za nezáväznú požiadavku, na 
poskytnutie ktorej sa záruka nevzťahuje. 

4. Prepravné služby 
Cestovné časy rezervovaných letových dní oznámené 
potvrdením rezervácie/faktúrou sú podmienené výhradou 
plnenia nielen v prípade balíka cestovných služieb, ale aj 
služieb typu len let podľa bodu 3 (2). 

5. Pasové, vízové a zdravotné predpisy 
Spol. 5vorFlug bude cestujúcich, ktorí si rezervovali balík 
cestovných služieb, pred podpisom zmluvy informovať 
o všeobecných pasových a vízových požiadavkách, ako 
aj o zdravotných formalitách cieľovej krajiny, vrátane 
približných dôb na získanie prípadne potrebných víz. 

Cestujúci sú sami zodpovední za získanie všetkých 
oficiálne požadovaných cestovných dokladov, všetkých 
prípadne potrebných dokladov o očkovaní a vzatie si ich 
so sebou a za dodržiavanie colných a devízových 
predpisov. Nevýhody vyplývajúce z nedodržania týchto 
predpisov, ako je napríklad zaplatenie storno poplatkov, 
znášate vy/znášajú cestujúci. To neplatí, ak spol. 
5vorFlug poskytla nedostatočné alebo nesprávne 
informácie. 
Spol. 5vorFlug neručí za včasné udelenie a doručenie 
potrebných víz zo strany príslušného diplomatického 
zastúpenia, ak ste spol. 5vorFlug poverili vy/cestujúci 
zaobstaraním týchto víz, okrem prípadu, ak spol. 5vorFlug 
porušila svoje povinnosti. 

6. Prenesenie zmluvy na náhradníka 
v prípade balíka cestovných služieb 
Cestujúci má v rámci balíka cestovných služieb zákonné 
právo oznámením na trvalom dátovom nosiči od spol. 
5vorFlug požadovať, aby namiesto neho vstúpila do práv 
a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o balíku cestovných 
služieb tretia strana. Takéto vyhlásenie bude v každom 
prípade podané včas, ak bude spol. 5vorFlug doručené 
7 dní pred odchodom. Spol. 5vorFlug môže voči vstupu 
tretej strany vzniesť námietku, ak tretia strana nespĺňa 
zmluvné cestovné požiadavky. Ak tretia strana vstúpi do 
zmluvy o balíku cestovných služieb, ručí ona a cestujúci 
ako solidárny dlžník spol. 5vorFlug za zaplatenie ceny 
zájazdu a za dodatočné náklady, ktoré spol. 5vorFlug 
(napr. zo strany poskytovateľa služby) vzniknú v súvislosti 
so vstupom tretej strany (napr. nevyhnutnosťou 
rezervácie inej tarifnej triedy pri letenkách, náklady na 
vystavenie leteniek). Za uvedenie náhradníka si spol. 
5vorFlug vyúčtuje spracovateľský poplatok vo výške 30 
eur. 

7. Odstúpenie od zmluvy pred 
odchodom/odškodnenie 
(1) Máte právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred 
odchodom. Odstúpenie od zmluvy musíte oznámiť spol. 
5vorFlug. Ak boli cestovné služby rezervované cez 
sprostredkovateľa cestovných služieb, môžete odstúpenie 
od zmluvy oznámiť aj jemu. 
V prípade odstúpenia od zmluvy má spol. 5vorFlug nárok 
na primerané odškodnenie za predpokladu, že za 
odstúpenie nie je zodpovedná spol. 5vorFlug, alebo ak sa 
na mieste určenia, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti 
vyskytli mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvňujú 
realizáciu zájazdu alebo prepravy osôb na miesto určenia. 
Okolnosti sú nevyhnutné a mimoriadne, ak nepodliehajú 
kontrole spol. 5vorFlug a ak by ich dôsledkom nebolo 
možné zabrániť ani vtedy, ak by sa prijali všetky prijateľné 
opatrenia. 
Pri balíkoch cestovných služieb je pre výpočet 
odškodnenia určujúci okamih začiatku prvých zmluvných 
paušálnych výkonov a služieb. Tento okamih platí aj pre 
všetky ďalšie výkony a služby ako dátum začiatku cesty. 
Pri individuálnych turistických službách je pre výpočet 
odškodnenia určujúci okamih začiatku každého 
jednotlivého zmluvného výkonu a služby. V prípade 
viacerých individuálnych cestovných služieb je nutné 
odškodnenie vypočítať jednotlivo a následne ich sčítať. 
(2) Spol. 5vorFlug využíva možnosť paušalizovať jej 
prináležiaci nárok na odškodnenie po zohľadnení 
časového úseku od oznámenia odstúpenia od zmluvy a 
okamihu odchodu na cestu, očakávaných úspor nákladov 
usporiadateľa cestovných služieb 5vorFlug a 
očakávaných výnosov z iného využitia cestovnej služby. 
Ak nie ste pred uzatvorením zmluvy informovaní inak a ak 
v rámci potvrdenia rezervácie/faktúry nie je uvedené niečo 
iné, uplatnia sa pri paušalizovaní následne uvedené doby 
a sadzby odškodnenia. 

až do 50. dňa pred začiatkom cesty 20 % 
od 49 do 36 dní pred začiatkom cesty 35 % 
od 35 do 22 dní pred začiatkom cesty 50 % 
od 21 do 15 dní pred začiatkom cesty 75 % 
od 14 do 8 dní pred začiatkom cesty 85 % 
od 7 dní pred začiatkom cesty do odchodu 95 % 

z ceny cesty. 
(3) V zásade máte možnosť preukázať, že spol. 
5vorFlug nevznikla žiadna alebo len malá škoda. V týchto 
prípadoch sa potom uskutoční výpočet odškodnenia 
v jednotlivých prípadoch. 
(4) V prípade nenastúpenia na zájazd alebo nevyužitia 
jednotlivých cestovných služieb, ku ktorých poskytnutiu sa 
spol. 5vorFlug zmluvne zaviazala, zostáva zachovaný 
nárok na zaplatenie celej ceny zájazdu. 
V zásade sa však v takomto prípade bude spol. 5vorFlug 
snažiť u jednotlivých poskytovateľov služieb získať späť 
ušetrené náklady za nevyužité služby. Pokiaľ budú takto 
ušetrené náklady vrátené spol. 5vorFlug, tak vám ich vráti 

aj spol. 5vorFlug. 

8. Identita prevádzkujúcej 
leteckej spoločnosti 

Podľa nariadenia EÚ č. 2111/05 týmto upozorňujeme na 
povinnosť organizátora cestovnej služby informovať vás 
o identite prevádzkujúcej leteckej spoločnosti pre všetky 
prepravné služby týkajúce sa letu tam aj letu späť pred 
uzatvorením zmluvy, ak je táto letecká spoločnosť známa 
už pred uzatvorením zmluvy. V tejto súvislosti 
odkazujeme na informácie v príslušnom popise výkonov a 
služieb o prevádzkujúcej leteckej spoločnosti. Ak letecká 
spoločnosť ešte nie je známa, budeme vás pred 
uzatvorením zmluvy informovať o leteckej spoločnosti, 
ktorá pravdepodobne uskutoční daný let. Hneď ako bude 
letecká spoločnosť známa, zabezpečíme, aby ste čo 
možno najrýchlejšie dostali o tom informácie. To isté platí 
aj pre akúkoľvek prípadnú zmenu leteckej spoločnosti 
poskytujúcej leteckú službu. 

9. Oznámenie nedostatkov a náprava/ 
výpoveď 

(1) Ak cestovná služba nebude poskytnutá bez 
nedostatkov, ako cestujúci môžete požiadať o nápravu 
u cestovnej kancelárie spol. 5vorFlug. Okrem toho ste 
povinný bezodkladne oznámiť nedostatky kontaktnej 
osobe uvedenej vo vašich cestovných dokladoch, aby 
mohla byť vykonaná náprava. Ak by sa podanie 
oznámenia o nedostatkoch u tejto kontaktnej osoby 
neuskutočnilo, môže to mať pre vás také následky, že si 
za tieto nedostatky nebude môcť u spol. 5vorFlug uplatniť 
žiadne nároky (zníženie ceny, náhradu škody). 
(2) V prípade, že budú cestovné služby významne 
ovplyvnené nedostatkami, môže cestujúci zmluvu 
vypovedať, ak spol. 5vorFlug nechá neúspešne uplynúť 
primeranú dobu určenú cestujúcim bez toho, aby poskytla 
nápravu. Stanovenie tejto doby nie je nutné, ak bola 
náprava nemožná, spol. 5vorFlug ju odoprela alebo ak je 
nevyhnutná okamžitá náprava. 
(3) Bez ohľadu na okamžité oznámenie nedostatku na 
mieste, musia byť voči spol. 5vorFlug uplatnené prípadné 
nároky na zníženie ceny/náhradu škody. Oznámenie 
nároku môže tiež prebiehať prostredníctvom vášho 
sprostredkovateľa cestovných služieb. Odporúčame 
písomnú formu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Zmierovacie konania pred zmierovacím 
spotrebiteľským orgánom 

Spol. 5vorFlug nemá povinnosť zúčastniť sa 
zmierovacieho konania pred zmierovacím 
spotrebiteľským orgánom a rovnako sa takéhoto konania 
ani nezúčastňuje. 

11. Obmedzenie ručenia 
Zmluvné ručenie spol. 5vorFlug za škody, ktoré sa 
netýkajú ujmy na zdraví a neboli spôsobené zavinením, je 
obmedzené na trojnásobok ceny zájazdu. Akékoľvek 
ďalšie nároky nad tento rámec, ktoré sú založené na 
platných medzinárodných zmluvách alebo na týchto 
predpisoch, zostávajú nedotknuté týmto obmedzením 
ručenia. 

 

12. Upozornenie na obmedzenie ručenia 
v leteckej doprave 

Ručenie pri preprave v rámci medzinárodnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leteckej dopravy podlieha v prípade úmrtia alebo zranenia 
cestujúcich, meškania cestujúcich a/alebo ich cestovnej 
batožiny, ako aj zničenia, straty alebo poškodenia 
cestovnej batožiny ustanoveniam Varšavského dohovoru 
alebo Montrealského dohovoru. 

13. Upozornenie na zodpovednosť 
osobných prepravcov v preprave po mori 
v prípade nehôd 
Ručenie prepravcu za prepravu cestujúcich po mori 
podlieha v prípade úmrtia alebo zranenia cestujúcich, 
straty alebo poškodenia cestovnej batožiny, straty alebo 
poškodenia cenností, ako aj straty alebo poškodenia 
mobilných pomôcok alebo iného špeciálneho vybavenia 
cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 
z 23. 4. 2009 o zodpovednosti osobných prepravcov 
v preprave po mori v prípade nehôd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Cestovné poistenie 
V cenách zájazdov, pokiaľ nie je výslovne uvedené niečo 
iné, nie je zahrnuté cestovné poistenie. Odporúčame 
uzatvorenie poistenia nákladov spojených s odstúpením 
od zmluvy, poistenia zákonnej zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri cestovaní, zdravotného a úrazového 
poistenia. 
Ak spol. 5vorFlug alebo váš sprostredkovateľ cestovných 
služieb ponúka cestovné poistenie, ide v tomto prípade 
len o sprostredkovanú službu. Poistná zmluva sa uzatvára 
výhradne medzi vami a uvedenou cestovnou poisťovňou. 
Nároky možno uplatňovať iba priamo voči poisťovateľovi. 
Poistné nie je súčasťou ceny zájazdu a je splatné 
okamžite s uzatvorením poistenia. Od poistných zmlúv nie 
je možné odstúpiť. 

15. Ochrana osobných údajov 
Osobné údaje, ktoré dáte spol. 5vorFlug k dispozícii, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

budú elektronicky spracované a použité, pokiaľ je to 
potrebné na zdôvodnenie, uskutočnenie alebo ukončenie 
cestovnej zmluvy a zákazníckeho servisu. Spol. 5vorFlug 
pri zbere, spracovaní a využívaní osobných údajov 
dodržiava nariadenia GDPR. 

16. Váš zmluvný partner: 
5vorFlug GmbH 
Adresa: Landsberger Straße 88, 

80339 Mníchov, Nemecko 
Telefón: +49 (0)89 710 454 111 
E-mail: kontakt@5vorflug.de 
Okresný súd Mníchov, Obchodný register časť B 
93903 

Stav: 31.12.2018 
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