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ERITINGIMUSED LIINILENDUDEGA PAKETTREISIDELE 
(kehtivad kuni 31.03.2023 tehtud broneeringutele) 

 
1. Soodustingimused kehtivad 2022/2023 liinilendudega pakettreisidele Marokosse; Dubaisse ja 

Tenerifele. 
 

2. Reisi broneerimisel kohalduvad tingimused: 
1.1. Ettemaks on 5% reisi hinnast. 
1.2. Võimalus ühe reisija nime tasuta muuta. 
1.4. Raha tagasi garantii. 

 
3. Varajaste broneeringute eritingimused 
3.1 Varajaste broneeringute eritingimused kehtivad ainult liinilennuga pakettreiside (sh lend, 
hotellimajutus, transfeer) broneerimisel. Tingimused ei kohaldu muudele reisidele, ainult lennupiletite 
või majutuse broneerimisele ja lisateenustele. 
3.2 Ülejäänud reisi maksumus tuleb tasuda hiljemalt 28 päeva enne reisi algust. Kui broneering 
vormistakse vähem kui 28 päeva enne väljalendu, tuleb reisi kogumaksumus tasuda reisiteenuse 
lepingu sõlmimise päeval. 

 

4. Muudatused pakettreisilepingus 
4.1 Reisija võib broneeringus tasuta vahetada ühe reisija nime ühe korra. Muudatus tuleb teha hiljemalt 
14 päeva enne väljalendu. Kui reis on ostetud või reisija soovib muudatust teha vähem kui 14 päeva 
enne reisi väljumist, võib Reisikorraldaja 13 päeva kuni 49 tundi enne reisi algust reisija nime 
muutmisele kohaldada täiendav lisatasu 50 eurot. 
MÄRKUS: tasu on õigus küsida iga reisija ja iga nimevahetuse eest (välja arvatud alla 2-aastased lapsed). 
4.2. Kui reisija nime vahetamisel muutub toatüüp, majutuse tüüp või mõni muu oluline lepingutingimus, 
arvutatakse reisi hind ümber vastavalt muudatuse hetkel kehtinud hindadele. 

 
6. Lepingust taganemine 
6.1. Reisija poolt reisiteenuste lepingust taganemisel on Reisijal kohustus tasuda Reisikorraldajale 
hüvitist alljärgnevalt: 

 
Lepingu lõpetamise aeg Hüvitise suurus 

Kuni 28 päeva reisi alguseni 5% reisiteenuse maksumusest 

27-11 päeva reisi alguseni 50% reisiteenuse maksumusest 
10-6 päeva reisi alguseni 80% reisiteenuse maksumusest 

5 ja vähem päeva reisi alguseni 100% reisiteenuse maksumusest 

 

6.2. Reisikorraldajal on õigus nimetatud hüvitis tasaarveldada Reisija poolt tasutud summadega. 
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7. Raha tagasi garantii: 
7.1. Kui Reisikorraldaja tühistab reisi või reis jääb ära reisijast mittesõltuvate asjaolude tõttu, tagastab 
Reisikorraldaja tasutud summad Reisijale 14 päeva jooksul. 

 
Reisija kinnitab, et on tingimustega põhjalikult tutvunud, saab neist aru ja on informeerinud teisi endaga 
reisivaid isikuid kohaldatavatest tingimustest. 
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