
 

 

 
Manuál pro uplatnění slev na sezónu ZIMA/JARO 2013 

poskytování služeb klientům Účelového spoření  
 
 

Článek I. 
Předmět  

FIRO-tour se zavazuje zajistit pro klienty Účelového spoření /dále klienti/ a doprovázející osobu zájezdy 
a s nimi související služby dle svých platných katalogů, a to na základě objednávky zaměstnance, který se 
prokáže předepsaným způsobem, tzn. předložením identifikační karty zaměstnance případně předložením 
potvrzení zaměstnavatele, a za podmínek stanovených platnými Všeobecnými podmínkami cestovní 
kanceláře FIRO-tour /dále jen podmínkami na www.firotour.cz 
 

Článek II. 
Cenové a věcné podmínky 

1. FIRO-tour se zavazuje poskytnout klientům zákazníka a doprovázejícím osobám sdílejícím stejný 
pokoj se zaměstnancem (vždy jedna osoba) slevu ze základní ceny vybraných katalogových 
zájezdů a mimořádnou slevu z nabídek „last minute“. Výše katalogové slevy a slevy v poslední 
minutě se vyhlašuje vždy na obchodní rok a je vždy ujednána písemně v nové smlouvě nebo 
dodatku. 

2. Nabídkou „last minute“ se rozumí zájezd uveřejněný v katalogu, u něhož je nabízená cena nižší 
než katalogová. Do nabídky „last minute“ patří také veškeré mimokatalogové nabídky 
zveřejňované na letácích, internetových stránkách a dalších propagačních materiálech FIRO-tour, 
pokud to nebude výslovně u těchto nabídek uvedeno jinak.  

 
3. Pro sezónu ZIMA/JARO 2013 platí slevy uvedené v aktuálním newsletteru.  

 
4. Slevy uplatněné v období slev za včasnou rezervaci se řídí všeobecnými podmínkami 

slevového systému příslušného katalogu, ze kterého je zájezd vybrán. 
 
5. Podmínky čerpání trvalých slev po skončení období slev za včasnou rezervaci. 
 

Sleva se poskytuje ze základní ceny zájezdu z dospělé osoby na pevném lůžku, nevztahuje se na 
příplatky a fakultativní služby. Slevu může čerpat oprávněná osoba na základě identifikace 
v cestovní kanceláři provedené způsobem specifikovaným v článku 1 této smlouvy. Sleva se 
vztahuje na osobu oprávněnou (zaměstnance) a jednu doprovázející osobu (na první a druhé 
lůžko).  
Lze ji uplatnit výhradně na kmenových pobočkách FIRO-tour. 
Slevy nelze kumulovat s dalšími slevami FIRO-tour (např. slevy za včasnou rezervaci, děti za 99 
Kč, cenový tip nebo za jinak zvýhodněné dětské ceny, seniorské slevy a jiné). V takovém případě 
může klient využít slevu, která je pro něho nejvýhodnější. 
Procentuální slevu pro dospělé osoby na pevném lůžku lze uplatnit pouze tehdy, když dítě platí 
plnou katalogovou cenu daného zájezdu. 
Na kapacity označené jako CENOVÝ TIP je možné uplatnit slevu 500 Kč/dosp. osobu na 
pevném lůžku dle slevového systému katalogu – není možné kombinovat s jinými slevami ani se 
zaměstnaneckou slevou. 
Slevy pro destinaci Kanárské ostrovy z katalogu DOVOLENÁ U MOŘE ZIMA 2012/2013 platí 
dle příslušného katalogu. 
Slevy na destinace Itálie a Francie z katalogu LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDING A RELAXACE 
ZIMA 2012/2013 jsou vypsané u jednotlivých kapacit přímo v katalogu. 
Slevy pro destinace Keňa a Zanzibar z katalogu EXOTICKÁ DOVOLENÁ ZIMA 2012/2013 
jsou slevy dle příslušného katalogu. 
Katalog Plavby Royal a Plavby Pullmantur - zde platí vypsané katalogové slevy. 
Na poznávací zájezdy uvedené v pobytových katalozích se vztahuje sleva viz. Poznávací zájezdy. 



 

 

Slevy touto smlouvou citované lze uplatnit na nově zakoupené zájezdy, nelze je uplatnit zpětně. 
Tyto slevy nelze uplatnit v kombinaci s žádnými peněžními poukázkami ani poukázkami 
SODEXO a jinými šeky. Dětské a juniorské ceny, ceny dospělých osob na přistýlce platí dle 
katalogu. 


