CORAL TRAVEL ESTONIA OÜ
Liivalaia 22, 10118 Tallinn, Eesti
Registrikood: 16194673

VARAJASE TELLIJA SOODUSTUSE ERITINGIMUSED TŠARTERLENDUDEGA PAKETTREISIDELE
(ajavahemikus 01.05.2021–30.06.2021 tehtud broneeringutele)
1. Reisi ette broneerimisel:
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 ja / või sihtkohta üks kord ilma
leppetrahvita.
1.4. Covid Garantii - tasuta COVID19 kaitse!
2. Varajase tellija soodustuse tingimused kehtivad ajavahemikus 01.05.2021–30.06.2021 tehtud
broneeringutele 2021. aasta suvehooaja reisidele.
3. Varajase tellija tingimused
3.1 Varajase tellija tingimused kehtivad ainult tšarterlennuga pakettreisi (sh lend, hotellimajutus,
transfeer) broneerimisel. Tingimused ei kohaldu muudele teenustele 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 reisiteenuste lepingu sõlmimise päeval.
3.3 Reisiteenuste lepingu muutmisel jõustuvad reisiteenuse lepingu tüüptingimused ja käesolevad
eritingimused ei kohaldu.
4. Reisija nime muutmine
4.1 Reisija, kes ostis pakettreisi varajase tellija soodustusega, võib tasuta vahetada ühe reisija nime ühe
korra alates reisi broneerimisest. Muudatus tuleb teha hiljemalt 14 päeva enne väljalendu. Kui reis on
ostetud vähem kui 14 päeva enne reisi väljumist ei ole võimalik nime muuta või sellele kohaldub
lisatasu.
4.2. Kui toatüüp, majutuse tüüp või mõni muu lepingutingimus muutub, arvutatakse reisi hind ümber
vastavalt muudatuse ajal kehtinud hindadele.
4.3. Nime tasuta muutmise võimalus ei kehti regulaarlendudele ning täiendavatele teenustele.
5. Hotelli, toa tüübi, reisikuupäeva, kestuse ja / või sihtkoha muutmine
5.1 Reisija, kes ostis 2021. aasta tšarterlendudelt varajase tellija soodustusega suvereisi, saab hotelli, toa
tüüpi, reisikuupäeva, kestust ja / või sihtkohta üks kord muuta ilma hüvitise maksmiseta, kuid mitte
hiljem kui 14 päeva enne väljalendu.
5.2 Broneeringu muutmisel arvutatakse reisi hind ümber vastavalt muudatuse ajal kehtinud hindadele.
5.3 Vastava muudatuse tegemisel ei ole õigust muuta reisijate arvu ja ega nimesid.
5.4 Reisikuupäeva saab muuta ainult suveperioodiks 2021 tšarterlennuga pakettreisiks.
5.5 Muuta ei saa regulaarlendude pileteid, regulaarlendudega toimuvaid pakettreise või eraldi ostetud
lennuveo teenuseid.
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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% pakettrreisi 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.
7. Covid Garantii tingimused:
7.1. Teenust on võimalik kasutada juhul, kui reisija esitab COVID19 testi positiivse tulemuse tõendi.
7.2. Üks kord on võimalik muuta reisi kuupäeva või ühe reisija nime broneeringus (reisi kestus, hotell,
toatüüp, teised nimed peavad olema samad).
7.3 Reisikuupäeva muutmise korral arvestatakse paketi hind ümber muudatuse tegemise hetkel kehtiva
hinnaga. Reisiteenuse lepingule hakkavad kehtima uued tingimused.
7.4. Covid Garantii teenus on saadaval ainult juhul, kui reisija teatab reisikorraldajale COVID19
positiivsest testitulemusest vähemalt 48 tundi enne väljumist ning esitab dokumendi, mis kinnitab
positiivset tulemust reisija nimega.
7.5. Reisikuupäevade muutmine on võimalik ainult juhul, kui on olemas vabad kohad lennukis / hotellis.
7.6. Teenust ei kohaldata regulaarlendudele 2021 a.
7.7. Juhul, kui reisija ei saa kohe reisi kuupäeva muuta, väljastab Reisikorraldaja reisija poolt tasutud
summa eest vautšeri, mida reisija saab kasutada järgmise reisi eest tasumiseks. Vautšerit saab
maksevahendina kasutada ainult sama aasta ja sama hooaja reisi broneerimiseks.
Kui uue reisi maksumus on suurem kui vautšeri summa, peab reisija tasuma hinnavahe. Kui uue reisi
hind on väiksem kui vautšeri summa, siis Reisikorraldaja hinnavahe ei tagasta.
7.8. Juhul, kui Reisija vahetab reisi kuupäeva, hakkavad kehtima uued reisitingimused.
Reisija kinnitab, et on end tingimustega põhjalikult tutvunud,saab neist aru ja on informeerinud teisi
endaga reisivaid isikuid kohaldatavatest tingimustest.
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