Cruise Club s.r.o.
Pravidla členství v Cruise Club a všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“)
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODMÍNEK
1

Všeobecná ustanovení

1.1

Tyto Podmínky jsou sjednány mezi vámi („Zákazník“ nebo „Vy“) a společností Cruise Club
s.r.o., se sídlem Revoluční 1083/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 06881777, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 290685 („Cruise Club“
nebo „my“), a jako takové upravují práva a povinnosti vztahující se k nákupu okružních
plavebních zájezdů, pobytových zájezdů a poznávacích zájezdů zprostředkovávaných
společností Cruise Club („Zájezdy“ nebo jednotlivě „Zájezd“) a případného členství v klubu
Cruise Club („Klub“).

1.2

Dříve než si budete moci zakoupit Zájezd či dříve než se stanete členy Klubu, je nezbytné přečíst
si tyto Podmínky a zaškrtnout tlačítko v rámci objednávkového či registračního formuláře,
kterým potvrdíte správnost poskytnutých informací a Váš souhlas s těmito Podmínkami.

1.3

Tímto potvrzujete, že jste nám při komunikaci s námi, ať už v průběhu registrace do Klubu či
v rámci rezervace Zájezdu, poskytli správné informace. V případě, že dojde ke změně údajů, se
nás zavazujete neprodleně informovat a zároveň berete na vědomí, že odpovídáte za případné
ztráty či škody, které vzniknou v důsledku poskytnutí neplatných, nepravdivých, nesprávných
nebo nepřesných informací.

1.4

Pokud se rozhodnete objednat či zakoupit Zájezd, aniž byste se stali členy Klubu, kapitoly 2, 3
a 4 těchto Podmínek se na Vás nevztahují.
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PRAVIDLA ČLENSTVÍ V CRUISE CLUB
2

Vznik a zánik členství v Klubu

2.1

Klub Cruise Club je věrnostním programem určeným pro zákazníky společnosti Cruise Club,
která je provozovatelem internetových stránek www.cruiseclub.cz a cestovní agenturou
zprostředkovávající prodej cestovních zájezdů.

2.2

Účelem Klubu je poskytování slev a dalších výhod pro stálé zákazníky společnosti Cruise Club a
vzájemné seznamování jednotlivých členů Klubu. Klub jako takový nemá samostatnou právní
osobnost.

2.3

Členem Klubu („Člen“) se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která řádně vyplní
Přihlášku do Klubu Cruise Club v tištěné, nebo elektronické podobě, („Přihláška“) a která
vysloví souhlas s těmito Podmínkami, uhradí případný Členský příspěvek a splní jiné podmínky
specifikované v článku 4 těchto Podmínek.
V Přihlášce si zájemce zvolí jednu z nabízených variant členství v Klubu, tj. BASIC, STANDARD
nebo EXCLUSIVE, jak je blíže popsáno v článku 4 těchto Podmínek.

2.4

Po schválení Přihlášky a ověření splnění podmínek členství v Klubu ze strany společnosti Cruise
Club dojde ke vzniku členství.

2.5

Každému Členovi je přiřazeno při vzniku členství členské číslo („Členské číslo“), na základě
kterého je možné čerpat členské výhody a slevy.

2.6

Člen Klubu je povinen aktualizovat své osobní a kontaktní údaje uvedené v Přihlášce, a to bez
zbytečného odkladu po jejich změně.

2.7

Členové jsou povinni respektovat ostatní Členy a dodržovat všechna pravidla Klubu a akcí
Klubem pořádaných.

2.8

Členství v Klubu je nepřevoditelné.

2.9

Členství v Klubu zaniká z následujících důvodů:
a)

ukončením ze strany Člena z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu;

b)

pokud nedošlo k úhradě Členského příspěvku na další období, a to uplynutím období, za
které bylo členství uhrazeno, resp. uplynutím jednoho roku od vzniku členství ve variantě
BASIC;

c)

ukončením ze strany společnosti Cruise Club z následujících důvodů:

d)

o

Člen poskytl záměrně nesprávné údaje o své osobě;

o

Člen se dopustil jednání, které bylo v rozporu s Podmínkami;

o

z jiného důvodu uvedeného v těchto Podmínkách;

z dalších důvodů, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. úmrtím
Člena).

2.10 V případě ukončení členství ze strany Člena nebo ze strany společnosti Cruise Club členství
zaniká doručením oznámení o ukončení členství druhé straně. Člen nemá v případě ukončení
členství z jakéhokoli důvodu právo na vrácení již uhrazeného Členského příspěvku nebo jeho
části.
3

Výhody členství v Klubu

3.1

Členové mohou po dobu jejich členství v Klubu čerpat slevy a jiné výhody uvedené v těchto
Podmínkách a v Příloze č. 1 těchto Podmínek. Společnost Cruise Club si vyhrazuje právo kdykoli
změnit slevy, výhody a podmínky pro jejich dosažení uvedené v Příloze č. 1. O této změně bude
společnost Cruise Club Členy informovat alespoň 14 dní před nabytím účinnosti změny.

3.2

Členové mohou doporučovat jednotlivé Zájezdy a členství v Klubu dalším osobám, které doposud
nejsou Členy, za což mohou dostávat odměny.
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3.3

Členové mohou využít dalších výhod obchodních partnerů společnosti Cruise Club, které jsou
Členům průběžně nabízeny.

4

Varianty a úplata za členství v Klubu

4.1

Každý zájemce o členství v Klubu si při vstupu do Klubu zvolí jednu z následujících variant
členství v Klubu:
Varianta členství
BASIC
STANDARD
EXCLUSIVE

Úplata za členství za období („Členský příspěvek“)
bez poplatku
1 500 Kč ročně, nebo 3 900 Kč / tři roky
2 500 Kč ročně , 6 900 Kč / tři roky

4.2

Variantu členství BASIC si zájemce o členství v Klubu může zvolit pouze při první registraci do
Klubu. Trvání členství ve variantě BASIC je omezeno dobou jednoho roku. Před uplynutím tohoto
období si Člen zvolí jinou variantu členství, tuto oznámí společnosti Cruise Club a zaplatí Členský
příspěvek odpovídající nově zvolené variantě členství, jinak členství uplynutím jednoho roku od
jeho vzniku zaniká.

4.3

Trvání členství ve variantě STANDARD a EXCLUSIVE je tři roky.

4.4

Variantu členství může člen změnit na vyšší variantu (tj. z varianty BASIC na variantu
STANDARD nebo EXCLUSIVE a z varianty STANDARD na variantu EXCLUSIVE) před uplynutím
období, za které byl Členský příspěvek uhrazen, a to na základě oznámení společnosti Cruise
Club a zaplacením Členského příspěvku odpovídajícího nově zvolené variantě členství.

4.5

Členský příspěvek se hradí vždy jednou za dané období dle zvolené varianty členství v Klubu, a
to nejpozději do zahájení nového období, za které je členství hrazeno. První Členský příspěvek
po přihlášení do Klubu se hradí po schválení Přihlášky ze strany společnosti Cruise Club. Členský
příspěvek se hradí na bankovní účet společnosti Cruise Club.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
5

Rezervace a objednávka Zájezdu

5.1

Společnost Cruise Club je zprostředkovatelem Zájezdů pořádaných českými a zahraničními
cestovními kancelářemi („Cestovní kancelář“), je oprávněna uzavírat jménem příslušné
Cestovní kanceláře smlouvy o zájezdu mezi Zákazníky a Cestovní kanceláří („Smlouva“) a svým
jménem inkasovat sjednanou cenu za Zájezd. Práva a povinnosti ze Smlouvy však vznikají pouze
mezi příslušnou Cestovní kanceláří a Zákazníkem, řídí se obchodními podmínkami pořádající
Cestovní kanceláře a Cruise Club v tomto vztahu vystupuje pouze jako zprostředkovatel.
Cestovní kanceláře, jejichž Zájezdy společnost Cruise Club zprostředkovává, mají příslušná
podnikatelská oprávnění a jsou řádně pojištěny proti úpadku dle příslušných právních předpisů.

5.2

Zákazníci mohou prostřednictvím internetových stránek nacházejících se na adrese
www.cruiseclub.cz odeslat nezávaznou rezervaci na tam inzerované Zájezdy. Společnost Cruise
Club prohlašuje, že v okamžiku odeslání nezávazné rezervace ze strany Zákazníka nemá
zaručené informace, že je poptávaný či rezervovaný Zájezd k dispozici pro stanovený počet
osob. Společnost Cruise Club nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost dat poskytnutých
Cestovní kanceláří a prezentovaných na internetových stránkách Cruise Club, a to včetně
fotografií k zájezdům.

5.3

Po obdržení nezávazné rezervace společnost Cruise Club ověří dostupnost poptávaného Zájezdu
u příslušné pořádající Cestovní kanceláře a co nejdříve kontaktuje Zákazníka, který nezávaznou
rezervaci prostřednictvím rezervačního formuláře zadal, s potvrzením dostupnosti vybraného
Zájezdu či s upřesňujícími informacemi, které vyplynuly z komunikace s organizující Cestovní
kanceláří nebo z jiných okolností.

5.4

V případě, že je rezervovaný Zájezd dostupný, zašle společnost Cruise Club Zákazníkovi
e-mailem Smlouvu s Cestovní kanceláří, která svým obsahem bude odpovídat nezávazné
rezervaci, popřípadě budou do Smlouvy promítnuty individuální dohody učiněné mezi
Zákazníkem, společností Cruise Club a/nebo Cestovní kanceláří po odeslání nezávazné

03

Cruise Club – Pravidla členství Cruise Club a obchodní podmínky – účinné od 1. dubna 2020

rezervace. Spolu se Smlouvou bude zákazníkovi zároveň zaslán daňový doklad (faktura) na
úhradu požadované zálohy, jak je uvedeno v článku 6.2 níže.
5.5

Zákazník bude informován od společnosti Cruise Club o lhůtě, ve které je povinen odeslat
podepsanou
Smlouvu
o
zájezdu
a
potvrzení
o
úhradě
zálohy
na
e-mail:
objednavky@cruiseclub.cz tak, aby došlo k potvrzení rezervace Zájezdu a uzavření Smlouvy.
Odmítnout rezervaci lze prostým sdělením této skutečnosti společnosti Cruise Club. Nezaplacení
rezervačního poplatku nebo nezaslání podepsané Smlouvy ve stanovené lhůtě bude považováno
za odmítnutí rezervace Zákazníkem, nebude-li se společností Cruise Club výslovně dohodnuto
jinak.

5.6

Uzavřením Smlouvy Zákazník prohlašuje, že si je vědom, že smluvní vztah vyplývající ze
Smlouvy se řídí ustanoveními příslušné Smlouvy a obchodními a jinými podmínkami pořádající
Cestovní kanceláře. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a podmínkami pořádající
Cestovní kanceláře, mají přednost podmínky příslušné Cestovní kanceláře.

6

Platební podmínky

6.1

Platební údaje k provedení veškerých plateb jsou uvedeny na příslušném daňovém dokladu
(faktuře) zaslaném Zákazníkovi, případně v rámci Smlouvy.

6.2

Není-li uvedeno nebo sjednáno jinak, tvoří záloha 50 % z celkové ceny Zájezdu; úhrada této
zálohy je vyžadována k závazné rezervaci Zájezdu. Zbývající část ceny zakoupeného Zájezdu,
tj. rozdíl mezi celkovou cenou Zájezdu a již uhrazenou zálohou („Doplatek“), je nutné uhradit
na základě daňového dokladu (faktury) doručeného Zákazníkovi společností Cruise Club, a to
zpravidla osm týdnů před zahájením Zájezdu. Pokud Zákazník neuhradí Doplatek nejpozději do
čtyř týdnů před zahájením Zájezdu, je společnost Cruise Club oprávněna zahájit kroky
k ukončení Smlouvy uzavřené s Cestovní kanceláří (např. odstoupení od Smlouvy pro porušení
povinností Zákazníka).

6.3

U Zájezdů, které začínají dříve než za šest týdnů, je požadováno uhrazení celkové ceny Zájezdu
v plné výši již při podpisu Smlouvy.

7

Postoupení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

7.1

Není-li stanoveno jinak ve Smlouvě s Cestovní kanceláří, je Zákazník oprávněn Smlouvu
postoupit na jinou osobu za předpokladu, že tato osoba splňuje podmínky účasti na Zájezdu.
Oznámení o postoupení Smlouvy musí být doručeno nejpozději společnosti Cruise Club do osmi
týdnů před zahájením Zájezdu, v opačném případě nemusí být přijato.

7.2

Oznámení je vůči společnosti Cruise Club účinné, doručí-li původní Zákazník oznámení o
postoupení Smlouvy spolu s prohlášením postupníka (nového Zákazníka), že s uzavřenou
Smlouvou souhlasí a že splňuje všechny podmínky účasti na Zájezdu. Společnost Cruise Club
může po novém Zákazníkovi požadovat úhradu nákladů spojených s postoupením Smlouvy.
Nový Zákazník je zavázán k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných
nákladů, které v souvislosti se změnou v osobě Zákazníka vzniknou.

7.3

Zákazník má právo před zahájením Zájezdu od Smlouvy odstoupit. V případě, že důvodem pro
odstoupení od Smlouvy ze strany Zákazníka není porušení povinností příslušné Cestovní
kanceláře vyplývající ze Smlouvy či z právních předpisů, je Zákazník povinen uhradit společnosti
Cruise Club storno poplatek ve výši stanovené v obchodních podmínkách dané Cestovní
kanceláře či přímo ve Smlouvě. Pro stanovení výše storno poplatku je rozhodující čas doručení
oznámení o odstoupení společnosti Cruise Club.

7.4

Zákazník je povinen uhradit storno poplatek také v případě, že Cestovní kancelář odstoupí od
Smlouvy z důvodů porušení povinností ze strany Zákazníka.

7.5

V případech odstoupení od Smlouvy dle článků 7.3 a a 7.4 těchto Podmínek je Zákazník rovněž
povinen na výzvu společnosti Cruise Club uhradit jí veškeré náklady, které vynaložila
v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy do okamžiku, kdy jí bylo doručeno odstoupení od
Smlouvy.
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7.6

Oznámení o postoupení Smlouvy nebo o odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou
formou s podpisem Zákazníka a zasláno e-mailem na objednavky@cruiseclub.cz.

8

Práva z vadného plnění

8.1

Dle příslušných právních předpisů má Zákazník právo vytknout vadu Zájezdu i u společnosti
Cruise Club, jakožto zprostředkovatele Zájezdu. Společnost Cruise Club se zavazuje každou
přijatou reklamaci řešit bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí.
Společnost Cruise Club však žádným způsobem neodpovídá za vady Zájezdů, které
zprostředkovala; za veškeré vady nese odpovědnost pouze příslušná pořádající Cestovní
kancelář.

8.2

Společnost Cruise Club je v řízení o reklamaci Zákazníkovi nápomocna pouze jako prostředník.
I v případě podání reklamace prostřednictvím společnosti Cruise Club spadá reklamace výhradně
do kompetence pořádající Cestovní kanceláře a společnost Cruise Club nemůže ovlivnit dobu pro
vyřízení reklamace ani její výsledek.

8.3

Zákazník je povinen poskytnout společnosti Cruise Club a pořádající Cestovní kanceláři
součinnost při vyřizování reklamace.

8.4

Postupy pro reklamaci Zájezdu jsou upraveny v obchodních podmínkách příslušné Cestovní
kanceláře.

8.5

Reklamaci Zájezdu či jiných zakoupených služeb je Zákazník povinen uplatnit bezodkladně, aby
mohly být případné vady či nedostatky odstraněny co nejdříve, ideálně již v místě konání
Zájezdu.

8.6

Doporučuje se v každém případě podat reklamaci písemnou formou. K reklamaci po návratu ze
Zájezdu připojte veškeré relevantní doklady, např. fotografie a zápis o vytýkaných vadách
Zájezdu, který si doporučujeme na místě pořídit a nechat si potvrdit recepcí ubytovacího
zařízení.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PODMÍNEK
9

Zpracování osobních údajů

9.1

Společnost Cruise Club se zavazuje uchovávat veškeré Vaše informace, které od Vás získá v
souvislosti s poskytováním služeb a Vaším členstvím v Klubu jako důvěrné.

9.2

V souvislosti s objednáním Zájezdu a/nebo členstvím v Klubu bude docházet ke zpracování
Vašich osobních údajů. Základní zásady týkající se nakládání s osobními údaji ze strany
společnosti Cruise Club jsou obsaženy v dokumentu Oznámení o zpracování osobních údajů
společností
Cruise
Club
s.r.o.,
který
je
možné
nalézt
na
tomto
odkazu:
https://www.cruiseclub.cz/frontend/build/zpracovani-osobnich-udaju.pdf.

9.3

V případě, že poskytnete společnosti Cruise Club osobní údaje třetích osob, prohlašujete, že od
těchto osob máte souhlas s předáním jejich osobních údajů společnosti Cruise Club, a to alespoň
v rozsahu poskytovaných osobních údajů těchto třetích osob.

10

Závěrečná ustanovení

10.1 Znění těchto Podmínek je platné a účinné od 1. dubna 2020.
10.2 Tyto Podmínky mohou být společností Cruise Club jednostranně měněny. V takovém případě
Vás jsme povinni informovat emailem alespoň 14 dní před tím, než změna Podmínek
nabyde účinnosti. Tuto jednostrannou změnu Podmínek jste oprávněni odmítnout do jednoho
týdne ode dne oznámení změny Podmínek. Pokud změnu Podmínek v této lhůtě neodmítnete,
platí, že se změnou Podmínek souhlasíte. V případě odmítnutí změny Podmínek jsme na základě
vlastního uvážení oprávněni rozhodnout, že Vaše členství v Klubu bude nadále pokračovat dle
Podmínek v nezměněné podobě nebo můžeme Vaše členství v Klubu z tohoto důvodu ukončit.
O zvoleném řešení Vás budeme bezodkladně informovat. Podle změněných Podmínek dle tohoto
článku se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti změn Podmínek, avšak vznik
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práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Podmínek, se posuzuje
podle dosavadního znění Podmínek.
10.3 Veškerá práva a povinnosti mezi Vámi a společností Cruise Club, která nejsou upravena těmito
Podmínkami, se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10.4 Pro rozhodnutí všech případných sporů mezi Vámi a společností Cruise Club budou příslušné
soudy České republiky. Pokud dojde mezi Vámi a společností Cruise Club ke sporu, máte
v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů, rovněž právo obrátit se na Českou obchodní inspekci a podat návrh na
zahájení řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu na uvedené kontaktní adrese:
Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.
10.5 Veškerá oznámení týkající se těchto Podmínek Vám budeme zasílat v elektronické podobě na
Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, s čímž výslovně souhlasíte přijetím těchto
Podmínek.
10.6 Veškeré daňové a účetní doklady Vám budeme zasílat v elektronické podobě na Vaši e-mailovou
adresu, kterou jste nám poskytli, s čímž výslovně souhlasíte přijetím těchto Podmínek.
10.7 Stane-li se některé z ustanovení těchto Podmínek neplatným či nevymahatelným, nebude se to
dotýkat zbývajících ustanovení, která zůstávají plně v platnosti, není-li v těchto Podmínkách
uvedeno jinak.
10.8 Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi Vámi a společností Cruise Club ohledně jejich
předmětu. Jakékoliv změny nebo dodatky těchto Podmínek musí být učiněny písemně nebo
v souladu s článkem 10.2 těchto Podmínek.
10.9 Vaše odpověď na tyto Podmínky s dodatky nebo odchylkami není považována za přijetí těchto
Podmínek.
10.10 Tyto Podmínky se uzavírají a vykládají v českém jazyce. Případný překlad Podmínek do jiného
jazyka je vyhotovován pouze pro referenční účely.
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Příloha č. 1 – slevy a odměny za členství v Klubu
Individuální slevy a odměna za doporučení
1.

2.

Každý Člen s variantou členství BASIC, STANDARD nebo EXCLUSIVE získává automaticky
individuální slevu ze Základní ceny všech Zájezdů zakoupených prostřednictvím společnosti Cruise
Club po dobu trvání členství v Klubu, a to ve výši 2% (varianta členství BASIC), 3 % (varianta
členství STANDARD), nebo 5 % (varianta členství EXCLUSIVE). Člen může tuto slevu využít na
nákup Zájezdu pro sebe a další osoby, které s ním v rámci daného kupovaného Zájezdu budou
bydlet v jedné kajutě. Tato sleva bude zohledněna na daňových dokladech (fakturách) na úhradu
ceny zakoupeného Zájezdu.
Každý Člen s variantou členství EXCLUSIVE, na jehož doporučení si zakoupí jiná fyzická osoba
Zájezd prostřednictvím společnosti Cruise Club, bude odměněn dárkovým poukazem v hodnotě
1 % ze Základní ceny Zájezdu zakoupeného tímto novým Zákazníkem. Minimální výše dárkového
poukazu činí 100 Kč. Dárkový poukaz Člen obdrží po skončení Zájezdu zakoupeného novým
Zákazníkem. Dárkový poukaz bude následně možné uplatnit na nákup jakéhokoli Zájezdu
z nabídky společnosti Cruise Club v minimální hodnotě 10 000 Kč. Dárkový poukaz je platný jeden
rok od vystavení.

Skupinové slevy
3.

V případě Zájezdů, které jsou označené společností Cruise Club jako „Skupinová plavba“ mohou
Členové získat skupinovou slevu ve výši až 10 % ze Základní ceny Zájezdu. Přesná výše slevy
bude ze strany Cruise Club upřesněna individuálně za předpokladu, že ve lhůtě, po kterou je tato
nabídka zveřejněna na internetových stránkách společnosti Cruise Club, bude obsazeno alespoň
deset kajut. Člen může tuto slevu využít na Skupinovou plavbu pro sebe a další osoby, které s ním
v rámci dané kupované Skupinové plavby budou bydlet v jedné kajutě.

4.

Skupinová sleva se nesčítá s individuální slevou dle článku 1 této Přílohy a se slevou poskytovanou
lodními společnostmi v případě členství v jejich klubu. V případě dosažení podmínek na
skupinovou slevu, náleží tedy příslušnému Členovi celková sleva (tj. včetně slevy poskytované
přímo lodní společností) nejvýše 10 % ze Základní ceny Zájezdu.

5.

Skupinová sleva bude, v případě naplnění podmínek pro její uplatnění, zohledněna v ceně
Skupinové plavby zbývající k doplacení po úhradě zálohy. Výše slevy bude uvedena na daňovém
dokladu (faktuře) vystavené zpravidla osm týdnů před zahájením Skupinové plavby.

6.

Každý člen je oprávněn společnosti Cruise Club navrhnout vlastní zájezd, který společnost Cruise
Club nabídne dalším Zákazníkům jako Skupinovou plavbu za účelem možnosti dosažení skupinové
slevy, a to nejméně šest měsíců před plánovaným zahájením navrhovaného zájezdu. Podmínkou
pro navržení vlastního zájezdu je zabezpečení obsazení alespoň pěti kajut. V dalším platí
předcházející články týkající se skupinových slev.

Společná ustanovení pro členské slevy
7.

Individuální sleva (2%, 3 % nebo 5 %) a skupinová sleva (až 10 %) se nesčítají.

8.

Veškeré členské slevy se počítají ze „Základní ceny“ Zájezdu, tj. ceny Zájezdu, bez započtení
přístavních a servisních poplatků, pojištění, letenek, letištních a jiných transferů, nápojových
balíčků, stornopoplatků, nečerpaných či jiných fakultativních služeb.

9.

Veškeré členské slevy je možné využít výlučně na Zájezdy, u kterých byla závazně potvrzena
objednávka v době trvání členství v Klubu.

Další výhody a odměny za členství v Klubu
10. Každý Člen s variantou členství STANDARD a EXCLUSIVE získává automaticky možnost využít
pronájem vozů z nabídky Cruise Club dostupné na webových stránkách: https://
https://www.cruiseclub.cz/cruiseclub-rent/ Smlouva o pronájmu musí být uzavřena po dobu
trvání členství v Klubu s variantou členství STANDARD a EXCLUSIVE.
11. Členové s variantou členství STANDARD a EXCLUSIVE mohou využít možnosti účastnit se
cestovatelských kurzů organizovaných společností Cruise Club před každou Skupinovou plavbou.
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12. Členové s variantou členství EXCLUSIVE mají nárok na nadstandardní finanční služby od zástupců
společnosti Cruise Club Finance s.r.o. za účelem získání přehledu, aktuálních novinek z oblasti
financí a voucherů na plavby. Možnost konzultace je Členům poskytnuta vždy po vzájemné dohodě
termínu na základě žádosti Člena. S žádostí o tyto privátní finanční služby se obracejte na
e-mailovou adresu finance@cruiseclub.cz.
13. Členům s variantou členství STANDARD a EXCLUSIVE, kteří se zúčastnili Skupinové plavby, bude
po jejich návratu věnována ze strany společnosti Cruise Club fotodokumentace a/nebo
videodokumentace z absolvovaného Zájezdu.
14. Členové s variantou členství STANDARD a EXCLUSIVE mohou využít možnosti úhrady ceny
Zájezdu prostřednictvím splátek, a to po zaplacení zálohy ve výši 50 % z celkové ceny Zájezdu
(není-li uvedeno nebo sjednáno jinak).
Úhrada této zálohy je v daném případě vyžadována k závazné rezervaci Zájezdu. Zbývající část
ceny zakoupeného Zájezdu, tj. rozdíl mezi celkovou cenou Zájezdu a již uhrazenou zálohou, bude
hrazen prostřednictvím měsíčních splátek společnosti Cruise Club na základě kalendáře splátek
dohodnutého se společností Cruise Club, přičemž takto uhrazená celková cena bude bez
jakéhokoli navýšení. Celá cena Zájezdu musí být uhrazena nejpozději do osmi týdnů před
zahájením Zájezdu. V případě zájmu o využití možnosti úhrady ceny Zájezdu prostřednictvím
splátek uveďte tuto skutečnost do poznámky v Nezávazné poptávce plavby.
15. Členové s variantou členství STANDARD a EXCLUSIVE získávají možnost využít zvýhodněné ceny
za ubytování ve vybraných hotelech (je garantována nižší cena ubytování ve vybraných hotelech
oproti cenám prezentovaným na webových stránkách těchto hotelů). Pro bližší informace
a aktuální nabídku ubytování kontaktujte společnost Cruise Club na e-mailové adrese
info@cruiseclub.cz. Objednávka ubytování musí být učiněna po dobu trvání členství v Klubu
s variantou členství STANDARD a EXCLUSIVE.
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