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VARAJASE TELLIJA REISITINGIMUSED TŠARTERLENDUDEGA PAKETTREISIDELE 

  
1. Varajase tellija soodustingimused kehtivad tšarterlendudega 2023 suvehooaja pakettreisidele Türki, 
Kreekasse ja Montenegrosse (alates 07.01.2023 kuni 31.05.2023) 
 
2. Reisi broneerimisel kohalduvad tingimused: 
1.1. Ettemaks on 5% reisi hinnast. 
1.2. Võimalus ühe reisija nime tasuta muuta. 
1.3. Võimalus muuta hotelli, toa tüüpi, reisikuupäeva, reisi kestvust või sihtkohta üks kord ilma 
lisatasuta. 
 
3. Varajaste broneeringute eritingimused 
3.1 Varajaste broneeringute eritingimused kehtivad ainult tšarterlennuga pakettreiside (sh lend, 
hotellimajutus, transfeer) broneerimisel. Tingimused ei kohaldu muudele reisidele, ainult lennupiletite 
või majutuse broneerimisel ja lisateenustele. 
3.2 Ettemaks on 5% reisi hinnast. Ülejäänud reisi maksumus tuleb tasuda hiljemalt 14 päeva enne reisi 
algust. Kui broneering vormistakse vähem kui 14 päeva enne väljalendu, tuleb reisi kogumaksumus 
tasuda reisiteenuse lepingu sõlmimise päeval. 
 
4. Reisija nime muutmine 
4.1 Reisija võib broneeringus tasuta vahetada ühe reisija nime ühe korra. Muudatus tuleb teha hiljemalt 
14 päeva enne väljalendu. Vähem kui 14 päeva enne reisi algust ei ole muudatuste tegemine võimalik. 
4.2. Kui toatüüp, majutuse tüüp või mõni muu lepingutingimus muutub, arvutatakse reisi hind ümber 
vastavalt muudatuse hetkel kehtinud hindadele. 
4.3. Nime tasuta muutmise võimalus ei kehti regulaarlendudele, ainult lennupiletitele või ainult  
majutusele ning täiendavatele teenustele. 
 
5. Hotelli, toa tüübi, reisikuupäeva, kestuse või sihtkoha muutmine 
5.1 Reisija saab hotelli, toa tüüpi, reisikuupäeva, kestust või sihtkohta üks kord muuta ilma lisatasu 
maksmiseta hiljemalt 14 päeva enne väljalendu. Korduva muutmise tasu on 30 eurot. Vähem kui 14 päeva 
enne reisi algust ei ole muudatuste tegemine võimalik. 
5.2 Broneeringu muutmisel arvutatakse reisi hind ümber vastavalt muudatuse hetkel kehtinud hindadele. 
5.3 Vastava muudatuse tegemisel ei ole õigust vähendada broneeringus reisijate arvu ja ega muuta 
reisijate nimesid. 
5.4 Broneeringu reisikuupäeva saab muuta ainult samal hooajal ja samasse sihtkohta toimuvale 
pakettreisile. 
5.5 Muuta ei ole võimalik regulaarlendude pileteid, regulaarlendudega toimuvaid pakettreise, eraldi 
ostetud lennupileteid ja majutust. 
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6. Lepingust taganemine 
6.1. Kui Reisikorraldaja reisi tühistab, tagastatakse Reisijale kogu reisi eest tasutud summa 14 päeva 
jooksul. 
6.2. Reisija poolt reisiteenuste lepingust taganemisel on Reisijal kohustus tasuda Reisikorraldajale 
hüvitist alljärgnevalt: 
5% pakettreisi maksumusest, kui reisi alguseni on rohkem kui 14 päeva; 
50% pakettreisi maksumusest, kui reisi alguseni on 14-11 päeva; 
80% pakettreisi maksumusest, kui reisi alguseni on 10-4 päeva; 
100% pakettreisi maksumusest, kui reisi alguseni on 3 või vähem päeva. 
6.3. Reisikorraldajal on õigus nimetatud hüvitis tasaarveldada Reisija poolt tasutud summadega. 
 
Reisija kinnitab, et on tingimustega põhjalikult tutvunud, saab neist aru ja on informeerinud teisi endaga 
reisivaid isikuid kohaldatavatest tingimustest. 
 
 
 


