
   

 

 

 

 

 

PODMIENKY ZÍSKANIA  A REALIZÁCIE BONUSOVÉHO ZÁJAZDU 

 

Spoločnosť SATUR TRAVEL a.s., sídlom Miletičova 1, 824 72 Bratislava, IČO: 35 787 201 zapísaná v 
obchodnom registri OS BA I, odd. Sa, vl. č. 2427/B  (ďalej „CK SATUR“) má záujem umožniť svojím detským 
klientom účasť na niektorých zájazdoch za zvýhodnených podmienok  a za týmto účelom sa rozhodla uskutočniť 
túto výnimočnú akciu, ktorej podmienky sú špecifikované nižšie (ďalej len „Akcia“, alebo „Akcia Bonusový 
zájazd“):  

 
1. Akcia sa vzťahuje len na tzv. bonusové zájazdy určené CK SATUR, ktorých presný zoznam sa nachádza  

v cenníku ku katalógu FAMILY 2016 (ďalej len „Bonusový zájazd“) a platí len pre deti od 2 rokov a pre deti,  
ktoré v okamihu uzavretia zmluvy o obstaraní Bonusového zájazdu dovŕšia maximálne 16 rokov a splnia tieto 
Podmienky získania a realizácie Bonusového zájazdu.  

 
2. Akcia trvá do 31.12.2016 a do uvedeného dátumu je  nevyhnutné: 

a/ uzatvoriť  zmluvu o obstaraní zájazdu vybratého z katalógu FAMILY 2016 (ďalej len “Rozhodný 
zájazd“) a 
b/ splniť všetky platobné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní Rozhodného zájazdu a 
c/ zúčastniť sa Rozhodného zájazdu v plnom rozsahu a všetci objednávatelia tak, ako vyplýva zo zmluvy 
o obstaraní Rozhodného zájazdu a 
d/ uzavrieť zmluvu o obstaraní Bonusového zájazdu.  

 
Zmluva o obstaraní Bonusového zájazdu môže byť uzavretá až po splnení bodov a/, b/ a c/ tohto bodu. Bonusový 
zájazd môže byť realizovaný do 31.12.2016. 
 
3. Do Akcie sa môže zapojiť každé dieťa (vo veku od 2 až do 16 rokov), ktoré získa Cestovateľský SATUR pas 

na základe uzavretia zmluvy o obstaraní Rozhodného zájazdu jeho zákonnými zástupcami, prípadne inými 
osobami, ktoré majú k dieťaťu nejaký obdobný vzťah a cestujú spolu na Rozhodný zájazd na základe  jednej 
zmluvy o obstaraní Rozhodného zájazdu. Vydaný Cestovateľský SATUR pas je neprenosný a pri jeho vydaní 
bude označený menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu dieťaťa, ktoré ho bude výlučne oprávnené 
použiť. Pri využití Cestovateľského SATUR pasu je pracovník CK SATUR oprávnený vyžiadať predloženie 
dokladu preukazujúceho identitu osoby využívajúcej Akciu.  

 
4. Za každých celých 100,- EUR ceny  Rozhodného zájazdu určenej k úhrade (po odpočítaní všetkých zliav) 

dostane dieťa 1 nálepku, ktorá sa lepí na miesto na to určené v Cestovateľskom SATUR pase, okrem 
prípadov špeciálnych akcií, kedy má CK SATUR právo upraviť podmienky získania nálepky iným 
výhodnejším spôsobom. Nálepky nemajú žiadnu nominálnu hodnotu a nemôžu byť vymenené za finančné 
prostriedky. Nálepky nalepené v Cestovateľskom SATUR pase sú neprenosné na inú osobu.  

 
5. Akcia Bonusového zájazdu sa vzťahuje na každé dieťa, ktorému bol vydaný Cestovateľský SATUR pas 

v zmysle týchto podmienok a ktoré nazbiera príslušný počet nálepiek potrebných pre poskytnutie 
Bonusového zájazdu a súčasne odovzdá CK SATUR pri uzavretí zmluvy o obstaraní Bonusového zájazdu 
svoj Cestovateľský SATUR pas s potrebným počtom nepoškodených, neprelepovaných a ani inak 
nepozmenených, alebo neupravených nálepiek.  Poškodené, alebo prelepované, alebo inak pozmenené, 
alebo upravené nálepky nebudú akceptované. V prípade, že na Bonusový zájazd nebudú využité všetky 
nálepky, ktorými objednávateľ disponuje, po predložení Cestovateľského SATUR pasu mu budú 
pracovníkom CK SATUR prečiarknuté a podpisom pracovníka CK SATUR označené uplatnené nálepky. 
V prípade odovzdania Cestovateľského SATUR pasu s potrebným počtom nálepiek, bude klientovi  

 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
vystavený nový Cestovateľský SATUR. Po uplynutí doby trvania Akcie, alebo v prípade nesplnenia povinnosti, 
alebo pravidiel určených týmito Podmienkami získania a realizácie Bonusového zájazdu, Cestovateľský SATUR 
pas a ani nálepky v ňom obsiahnuté, nemôžu byť použité v zmysle týchto podmienok a ani iným spôsobom v CK 
SATUR.  
 
6. Podmienkou pre vznik nároku na Bonusový zájazd je:   

a/ uzavretie zmluvy o obstaraní Rozhodného zájazdu a  
b/ úplné splnenie všetkých platobných povinností vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní Rozhodného 
zájazdu a  
c/ realizácia Rozhodného zájazdu v plnom rozsahu všetkými objednávateľmi tak, ako vyplýva zo zmluvy 
o obstaraní Rozhodného zájazdu a 
d/ účasť minimálne dvoch ďalších osôb (ak u konkrétneho Bonusového zájazdu nie je uvedené, že 
postačuje jedna osoba) za každú jednu osobu využívajúcu Akciu na Bonusovom zájazde na základe 
jednej zmluvy o obstaraní Bonusového zájazdu, ktoré si budú riadne platiť cenu svojho zájazdu v zmysle 
tejto zmluvy (t.j. uvedené osoby nevyužívajú Akciu), ak nie je dohodnuté ináč,  
e/ úplné splnenie všetkých platobných povinností podľa zmluvy o obstaraní Bonusového zájazdu, 
s výnimkou časti na ktorú sa uplatňuje Akcia Bonusového zájazdu,  vrátane všetkých prípadných 
poplatkov vzťahujúcich sa na dieťa a spolucestujúce osoby pri Bonusovom zájazde, v lehote podľa 
zmluvných podmienok CK SATUR. Dieťa s Cestovateľským SATUR pasom opatreným príslušným 
počtom nálepiek pre vybraný Bonusový zájazd platí len prípadné povinné doplatky a príplatky nad 
rámec základnej ceny zájazdu pre dieťa v závislosti od jeho veku.  

 
7. Po podpísaní zmluvy o obstaraní Bonusového  zájazdu nie je možné zmeniť túto akciu na inú akciu alebo si 

uplatniť inú zľavu.  
 

8. Počas trvania tejto Akcie a jej využitia zo strany klienta, sa na  Bonusový zájazd nevzťahuje žiadna iná akcia 
alebo zľava, okrem prípadov, kde je to výslovne uvedené inak. Túto Akciu nie je možné kumulovať so 
žiadnou inou akciou alebo zľavou, ak nie je dohodnuté ináč.  

 
9. Po podpísaní zmluvy o obstaraní Bonusového zájazdu nie je možné objednávateľom tento Bonusový zájazd 

meniť, prípadne meniť jeho termín, dĺžku alebo iné podstatné náležitosti.  
 
10. Klient berie na vedomie, že počet miest na Bonusových zájazdoch je obmedzený celkovým počtom miest 

daného Bonusového zájazdu.  
 
11. Podmienky Rozhodného zájazdu a Bonusového zájazdu sa riadia obvyklými zmluvnými podmienkami CK 

SATUR, ak nie je v týchto podmienkach získania a realizácie Bonusového zájazdu uvedené inak.  
 
12. V prípade zrušenia Rozhodného zájazdu zo strany CK SATUR, klient si môže uplatniť nárok na Bonusový 

zájazd len pri prehlásení na iný Rozhodný zájazd, tak aby boli zachované časové lehoty a všetky povinnosti 
v zmysle týchto podmienok a za cenu minimálne sa rovnajúcu celkovej cene pôvodného Rozhodného 
zájazdu, keď v prípade, že tak neurobí, nárok na Bonusový zájazd nevznikne.  

 
13. V prípade zrušenia Bonusového zájazdu zo strany objednávateľa zájazdu, alebo zrušenia účasti dieťaťa, 

ktoré využilo Akciu, takémuto dieťaťu, a ani inému objednávateľovi, v žiadnom prípade nevzniká nárok na 
poskytnutie finančného plnenia za nerealizovaný zájazd v časti ceny zájazdu na ktorý bola uplatnená Akcia.        

 
14. V prípade zrušenia zazmluvneného Bonusového zájazdu zo strany CK SATUR, si klient môže uplatniť nárok 

na Bonusový zájazd prehlásením na iný Bonusový zájazd tak, aby boli zachované časové lehoty a iné 
povinnosti v zmysle týchto podmienok a za cenu minimálne sa rovnajúcu celkovej cene pôvodného  



   

 

 
 
 
 
 
Bonusového zájazdu, keď v prípade, že tak neurobí, nárok na Bonusový zájazd zanikne. Prípadný cenový rozdiel 
je nutné zo strany klienta doplatiť.   
 
CK SATUR si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny Podmienok získania a realizácie Bonusového zájazdu 
počas trvania tejto Akcie, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., 
pričom sa túto prípadnú zmenu zaväzuje zverejniť na www.satur.sk. CK SATUR si tiež vyhradzuje právo nahradiť 
Bonusový zájazd iným  zájazdom obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, ktorý sa tak stane Bonusovým 
zájazdom. Bonusový zájazd nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, než je určená 
CK SATUR.  

 
Tieto Podmienky  získania a realizácie Bonusového zájazdu nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na 
www.satur.sk a účinnosť 01.12.2015. Použitím Cestovateľského SATUR  pasu objednávateľ Bonusového 
zájazdu potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami získania a realizácie Bonusového zájazdu a že 
s týmito podmienkami súhlasí.  
 
V Bratislave, dňa 1.12.2015 

 
 
 
 
 
 

 


