V Třebíči 26.3.2020
Dobrý den,
Dovolujeme si Vás informovat o postupu rušení/změny objednaných zájezdů/pobytů.

ZÁJEZDY/POBYTY DO 12.4.2020 včetně
Dle nařízení vlády o zákazu cestování jsou zájezdy/pobyty s odjezdem do 12.4.2020 zrušeny. Klientům
nabízíme zdarma změnu termínu zájezdu/pobytu i destinace z nabídky naší cestovní kanceláře (nový
zájezd/pobyt musí být v minimálně stejné hodnotě původně zakoupeného zájezdu/pobytu). Druhou
možností je vystavení poukázky na uhrazenou částku s možností uplatnění do 31.3.2021.

ZÁJEZDY/POBYTY PO 13.4.2020
Klientům nabízíme zdarma změnu termínu zájezdu/pobytu i destinace z nabídky naší cestovní kanceláře
(nový zájezd/pobyt musí být v minimálně stejné hodnotě původně zakoupeného zájezdu/pobytu).
Další možností, kterou klientům nabízíme, je vystavení poukázky na uhrazenou částku bez účtování
stornopoplatku. Možnost uplatnění poukázky je do 31.3.2021. Poukázku je možno použít na jakoukoliv
destinaci z nabídky naší cestovní kanceláře – Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Rakousko a
Chorvatsko.
Pokud klient nevyužije žádnou z výše uvedených možností a bude chtít zájezd/pobyt stornovat budeme
účtovat stornopoplatek ve výši skutečně vzniklých nákladů ke dni přijetí odstoupení od smlouvy dle
našich Všeobecných smluvních podmínek. Je třeba brát v potaz, že na většinu zájezdů/pobytů máme
zaplacené zálohy na ubytovacích kapacitách.
Pokud jste zájezd/pobyt platili prostřednictvím poukázek, benefitních programů nebo fakturou od
zaměstnavatele není možné vracet peníze. Po odečtení stornovacích poplatků je přeplatek vrácen na
benefitní společnosti, zaměstnavatele nebo vystavením dárkového poukazu.
Z nařízení vlády pracujeme v nouzovém režimu a přednostně vyřizujeme zájezdy/pobyty s nástupy
v dubnu a květnu. Stornovací podmínky na zájezdy/pobyty od června a dále jsou zamražené, do konce
vyhlášeného nouzového stavu se tedy nebudou navyšovat. Prosíme Vás tedy o trpělivost ve vyřizování
Vašich požadavků.
Současná situace je zcela mimořádná a ani Vy ani my jsme se s něčím podobným zatím nesetkali.
Budeme rádi, když dáte nám a dovolené ještě šanci 
Děkujeme za pochopení složité situace pro cestovní kanceláře.
TIPATOUR zájezdy, s.r.o.
TIPATOUR zájezdy, s.r.o. se sídlem V zahradách 239, 675 21 Okříšky, IČ 27743896,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd.C, vložka 56101

