
 
Podmínky akce: 

LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJEZDY A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2019/2020 

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP 

Aktuální slevy za včasný nákup uvádíme u jednotlivých hotelů. Sleva pro členy Clubu Čedok platí pro klienty, kteří 

jsou držiteli členské karty Clubu Čedok, a jejich doprovod v rámci jedné smlouvy a ubytovací jednotky (pokoj či 

apartmán). Slevy za včasný nákup poskytujeme procentní sazbou ze základní ceny zájezdu (nevztahuje se na 

fakultativní příplatky). Slevy nelze navzájem sčítat, ani je kombinovat s jinými slevami (použít současně). Slevu ve 

výši až 35 % poskytujeme na vybrané zájezdy a termíny do odvolání, nejpozději však do 06.01.2020 

 

SNÍŽENÁ ZÁLOHA 

Při zakoupení leteckého pobytového zájezdu nebo poznávacího zájezdu z nabídky CK Čedok do 06.01.2020 

nabízíme možnost úhrady snížené zálohy ve výši 1.490,- Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu. Další záloha 

ve výši 50 % z ceny zájezdu je splatná do 60 dní po zaplacení zálohy. Doplatek je splatný nejpozději 30 dní před 

zahájením zájezdu. Ustanovení Všeobecných smluvních podmínek cestovní kanceláře Čedok a.s. (dále jen „VSP“) 

o splatnosti celkové ceny zájezdu nejsou touto nabídkou dotčena. Nabídka platí do odvolání nejpozději však do 

06.01.2020 

 

ZMĚNA ZÁJEZDU ZDARMA 

V případě, že dojde k zakoupení leteckého pobytového zájezdu z nabídky léto 2020 do 06.01.2020, může klient 

jedenkrát bezplatně změnit svůj zájezd nejpozději 14 dnů před odletem za následujících podmínek: 

– nesmí se změnit počet cestujících osob ani nesmí dojít ke změně jednotlivých účastníků, 

– odlet na nový zájezd musí být realizován ve stejném kalendářním týdnu, jako byl odlet na zájezd původní, 

– nový zájezd musí být minimálně ve stejné ceně jako zájezd původní, 

– nový zájezd musí mít minimálně stejnou délku jako zájezd původní, 

– na nový zájezd již nelze uplatnit žádné slevy, 

– nově vybraný zájezd je účtován v katalogových (základních) cenách, rozdíl v ceně je zákazník povinen uhradit v 

okamžiku změny smlouvy o zájezdu. 

Nevztahuje se na zájezdy do Mexika, Dominikánské republiky, Mauricius, Seychely.  

PARKOVÁNÍ PRO ČLENY CLUBU ČEDOK ZA 300 KČ (PLATÍ POUZE PRO POBYTOVÉ LETECKÉ ZÁJEZDY) 

Držitelé členské karty Clubu Čedok mohou získat ke každé smlouvě o zájezdu na léto 2020, jejíž součástí je 

ubytování a letecká doprava s odletem v květnu, červnu, září a říjnu, uzavřené do 06.01.2020 parkování jednoho 

osobního vozidla na parkovišti GO Parking u Letiště Václava Havla Praha, nebo na letišti Ostrava-Mošnov či Brno 

Tuřany za 300 Kč, a to po celou dobu trvání zájezdu. Nabídka parkování platí do vyčerpání parkovacích míst 

vyčleněných pro tuto akci. 

 

JÍZDENKA NA VLAK SPOLEČNOSTI ČESKÉ DRÁHY ZCELA ZDARMA (PLATÍ POUZE PRO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY) 

Využijte speciální nabídku a ušetřete více než polovinu času za svozy z Moravy k zájezdům do Prahy a užijte si 

pohodlí vlaků společnosti České dráhy. Cestujícím z kraje Moravskoslezského, Zlínského, Olomouckého a 

Jihomoravského na požádání, při doplatku vybraných zájezdů (označených heslem Morava*) s  

odjezdem/odletem z Prahy, poskytneme zdarma Poukázky na jízdenky ČD. Poukázky bude možné vyměnit za 

jízdenky do druhé vozové třídy v eshopu ČD. K jízdence je možné zakoupit v eshopu ČD místenku na vlak dle 

vlastního uvážení s ohledem na čas odjezdu/příjezdu nebo odletu/příletu zájezdu. Jízdenka je platná pouze s 

platnou smlouvou o zájezdu a její datum odpovídá odjezdu/příjezdu nebo odletu/příletu zájezdu, případně minus 

jeden den před začátkem zájezdu nebo plus jeden den po skončení zájezdu. Nevyužité poukázky/jízdenky jsou 

nerefudovatelné. Čedok, a.s. a České dráhy, a.s. nenesou odpovědnost za případné ztráty, způsobené zpožděním 

nebo zrušením vlaků zvolených zákazníkem. Nabídka platí do vyčerpání kapacity určené pro tuto akci, nejdéle 

však do 06.01.2020 

 



 
Akce je platná od 01.12.2019 - 06.01.2020 a uvedená nabídka nelze kombinovat s dalšími slevami ani ji využít 

zpětně. 


