Obchodné podmienky prepravcov
Poznámka
Pre dopravu cestujúcich na linkách, ktorých cieľové letisko alebo zastávka leží v inej
krajine ako je krajina odletu, platí Varšavský dohovor, ktorý vo väčšine prípadov
obmedzuje zodpovednosť dopravcu za usmrtenie alebo ujmu na zdraví, jako aj za stratu
a poškodenie batožiny. Pozri tiež poznámku s nadpisom "Advice to International
passengers on Limitation of Liability" a "Notice of baggage Liability Limitations".
Podmienky dopravnej zmluvy
Pod výrazom "letenka" používaným v tejto zmluve, rozumieme letenku a
batožinový lístok, jej súčasťou sú tieto podmienky a poznámky; "dopravcom"
rozumieme všetkých leteckých dopravcov, ktorí dopravujú, alebo sa zaväzujú
dopraviť' cestujúceho alebo jeho batožinu podľa tejto letenky, alebo vykonávajú
akékoľvek služby súvisiace s touto leteckou dopravou. „Varšavský dohovor“ je
Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave,
podpísaný vo Varšave dňa 12. októbra 1929, alebo rovnaký dohovor,
pozmenený Haagskym protokolom zo dňa 28. septembra 1955, podľa toho,
ktorý z nich môže byť použitý.
Doprava, vykonaná podľa tejto letenky, sa riadi pravidlami a obmedzeniami
zodpovednosti stanovenými Varšavským dohovorom s výnimkou dopravy, ktorá
v zmysle tohoto dohovoru nie je pokladaná za „medzinárodnú dopravu“.
Pokiaľ to nie je v rozpore s vyššie uvedeným, doprava a iné služby, poskytnuté
každým dopravcom sa riadia (i) ustanoveniami uvedenými v tejto letenke, (ii)
platnými tarifami, (iii) dopravnými podmienkami a príslušnými predpismi
dopravcu, ktoré sú ich súčasťou (a sú k dispozícii na požiadanie v kanceláriách
dopravcu), s výnimkou dopravy medzi miestom v Spojených štátoch amerických
alebo Kanadou a ktorýmkoľvek iným miestom mimo ich územia, na ktoré sa
vzťahujú tarify platné v týchto krajinách.
Názov dopravcu môže byť na letenke uvedený v skratke; plný názov a jeho
skratka je uvedený v tarifách dopravných podmienkach, predpisoch alebo v
letových poriadkoch dopravcu; adresou dopravcu je letisko odletu vyznačené
vedľa prvej skratky názvu dopravcu v letenke; zmluvné zastávky sú miesta
označené v tejto letenke alebo miesta uvedené v letových poriadkoch dopravcu
ako pravidelné zastávky na ceste cestujúceho; doprava, ktorá má byť vykonaná
podľa tejto letenky postupne niekoľkými dopravcami, sa považuje za jediný
úkon.
Pri vystavovaní letenky na dopravcu na tratiach iného leteckého dopravcu koná
letecký dopravca, ktorý vystavuje letenku iba ako jeho sprostredkovateľ.
Akékoľvek vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa bude
vzťahovať na sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu dopravcu a rovnako

na každú osobu, ktorej lietadlo použil dopravca na dopravu, ako aj na jej
sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu a pôjde v ich prospech.
Zapísané batožiny budú vydané držiteľovi batožinového lístka. Pri poškodení
batožiny v medzinárodnej preprave sa toto musí písomne ohlásiť dopravcovi
ihneď po zistení škody a to najneskôr do siedmych dní odo dňa prijatia batožiny;
pri oneskorení musí byť sťažnosť uplatnená najneskôr do 21 dní odo dňa výdaja
batožiny. Pokiaľ ide o vnútroštátnu prepravu, pozri tarify alebo prepravné
podmienky.
Táto letenka je platná pre dopravu po dobu jedného roka odo dňa vystavenia,
pokiaľ nie je stanovené inak v tejto letenke, v tarifoch dopravcu, dopravných
podmienkach alebo príslušných predpisoch dopravcu. Cestovné za dopravu
podľa tejto letenky podlieha zmene pred začatím dopravy. Dopravca má právo
odmietnuť dopravu v prípade, že nebolo zaplatené príslušné cestovné.
Dopravca sa vynasnaží podľa svojich možností dopraviť cestujúcich a batožinu
čo najrýchlejšie; časy uvedené v letových poriadkoch, alebo kdekoľvek inde, nie
sú zaručené a netvoria súčasť tejto zmluvy. Dopravca sa môže bez
predchádzajúceho oznámenia dať zastúpiť inými dopravcami, alebo použiť iné
lietadlo a môže v prípade nutnosti zmeniť alebo vynechať miesta pristátí
uvedené na letenke. Letové poriadky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho
oznámenia. Dopravca nezodpovedá za stihnutie spojenia.
Cestujúci sa musí podriadiť úradným cestovným predpisom, musí predložiť
výstupné, vstupné a iné požadované doklady a musí sa dostaviť na letisko do
doby stanovenej dopravcom alebo, pokiaľ nie je táto doba stanovená,
dostatočne včas, aby mohli byť vybavené formality súvisiace s odletom.
Žiadny sprostredkovateľ, zamestnanec alebo zástupca dopravcu nie je
oprávnený meniť, upravovať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenia tejto zmluvy.
PREPRAVCA SI VYHRADZUJE PRÁVO ODMIETNUŤ PREPRAVU AKEJKOĽVEK
OSOBE, KTORÁ PRI ZÍSKANÍ LÍSTKA PORUŠILA PLATNÉ ZÁKONY, ALEBO TARIFY,
PREDPISY ČI NARIADENIA PREPRAVCU. Vydané Prepravcom, ktorého meno sa
nachádza v časti „Issued by“ na čelnej strane cestovného lístka a batožinového
lístka. PODLIEHA TARIFNÝM PREDPISOM.
OZNÁMENIE PRE MEDZINÁRODNÝCH PASAŽIEROV O OBMEDZENOM RUČENÍ
Pasažierom na ceste, ktorej súčasťou je konečná destinácia alebo zastávka v krajine inej,
než je krajina pôvodu, sa oznamuje, že ustanovenia zmluvy známej ako Varšavský
dohovor môžu byť použiteľné pre celú cestu, vrátane akejkoľvek jej časti úplne v krajine
pôvodu alebo destinácie. Pre takýchto pasažierov na ceste do, z alebo na mieste
odsúhlasenej zastávky v Spojených štátoch amerických, Dohoda a špeciálne kontrakty o
preprave premietnuté do príslušných taríf ustanovujú, že ručenie určitých prepravcov,
účastníkov v takýchto špeciálnych kontraktoch, za smrť pasažierov alebo ich zranenie vo
väčšine prípadov preukázaného poškodenia je obmedzené tak, že neprekročí 75.000
USD za pasažiera, a že toto ručenie až po túto hraničnú sumu nebude závisieť od
nedbalosti na strane prepravcu. Pre takýchto pasažierov cestujúcich prostredníctvom

prepravcu, ktorý nie je účastníkom takýchto špeciálnych kontraktov, alebo ktorí nie sú na
ceste do, z, alebo nemajú zastávku v odsúhlasenom mieste zastávky v Spojených štátoch
amerických, je ručenie prepravcu za smrť alebo zranenie pasažierov vo väčšine prípadov
obmedzené na približne 10.000 alebo 20.000 USD.
Mená prepravcov – účastníkov takýchto špeciálnych kontraktov sú k dispozícii pri
predajniach lístkov týchto prepravcov a sú na požiadanie k dispozícii na nahliadnutie.
Dodatočné zabezpečenie možno obvykle získať poistením sa u súkromnej spoločnosti.
Takéto poistenie nie je ovplyvnené žiadnym obmedzením ručenia prepravcu na základe
Varšavského dohovoru alebo podobných špeciálnych prepravných kontraktov. Ďalšie
informácie získate u zástupcov Vašej leteckej či poisťvacej spoločnosti.
Poznámka: Obmedzenie ručenia nad 75 000 USD zahŕňa zákonné poplatky a výdavky s
výnimkou vznesenia nároku v štáte, kde existuje ustanovenie o osobitnom priznaní
zákonných poplatkov a výdavkov; v takomto prípade bude hraničnou hodnotou 58 000
USD bez zákonných poplatkov a výdavkov.
OZNÁMENIE O VLÁDOU VYBERANÝCH TAXÁCH A POPLATKOCH
Cena tejto letenky môže zahŕňať taxy a poplatky, ktoré sú vyberané v leteckej doprave
vládnymi úradmi. Tieto taxy a poplatky, ktoré môžu predstavovať významnú časť ceny
leteckej dopravy sú buď zahrnuté v cestovnom, alebo sú oddelene uvedené v rubrikách
„TAX/FEE/CHARGE“. Zároveň môže byť cestujúci požiadaný o zaplatenie táx a poplatkov,
ktoré ešte neboli vybrané.
Nasledujúca poznámka sa nevzťahuje na letenky predané v Spojených štátoch
amerických pre prepravu vzchádzajúcu z USA.
ZAMIETNUTIE NÁSTUPU Z DÔVODU PREKNIHOVANIA LETU
V krajinách, kde sú v platnosti Kompenzačné predpisy pre odmietnutie nástupu,
prepravcovia používajú kompenzačné plány pre pasažierov s potvrdenou rezerváciou,
ktorým bol zamietnutý nástup kvôli nedostupnosti sedadiel z dôvodu preknihovania
letu. Podrobnejšie informácie o týchto plánoch sú k dispozícii v kanceláriách leteckých
spoločností.
ČASY PRE ODBAVENIE
Časy uvedené na tejto letenke, alebo v letovom pláne (ak sú uvedené) predstavujú čas
odletu lietadla. Časy pre check-in (predodletovú registráciu), ako ich uvádza prepravca
alebo letový poriadok, predstavujú najneskorší čas, kedy môžu byť pasažieri prijatí pre
odcestovanie, a ktorý zohľadňuje čas potrebný na vybavenie všetkých potrebných
formalít. Lety nemožno zdržať kvôli pasažierom a oneskoreným príchodom a v týchto
prípadoch nie je možné žiadne prevzatie zodpovednosti.
PREDMETY, KTORÝCH PREPRAVA JE ZAKÁZANÁ
Preprava nižšie uvedených nebezpečných predmetov v batožine cestujúcich je z
bezpečnostných dôvodov zakázaná:

tlačené plyny – (zmrazené na veľmi nízke teploty, horľavé, nehorľavé a jedovaté);
ako propán-bután, tekutý dusík, kyslík vrátane akvalungov.
Žeraviny ako kyseliny a zásady, mokré batérie a ortuť.
Výbušniny, munícia a pyrotechnický materiál.
Zápalné tekutiny a pevné látky – zapaľovače a náplne do zapaľovačov, ZÁPALKY,
náterové hmoty a riedidlá. 5. Rádioaktívny materiál
Bezpečnostné schránky a kufríky s inštalovaným bezpečnostným zariadením.
Oxidačné činidlá ako chlórové vápno a peroxidy.
Jedy a infekčné látky ako insekticídy, herbicídy a živý vírusový materiál.
Iné nebezpečné predmety ako magnetický materiál, látky dráždivé alebo
vzbudzujúce odpor.
Lieky a toaletné potreby je možné prepravovať v obmedzenom množstve, ktoré
je nevyhnutné a primerané dĺžke letu, ako lak na vlasy, parfumy a lieky
obsahujúce alkohol. Mnohé z týchto predmetov môžu byť prepravované ako
letecký náklad za podmienky, že ich balenie zodpovedá predpisom platným v
nákladnej leteckej preprave.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie.
UPOZORNENIE NA OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI ZA BATOŽINU
Zodpovednosť za stratu, omeškanie alebo poškodenie batožiny je obmedzené, pokiaľ nie
je vopred deklarovaná vyššia hodnota a zaplatený príslušný poplatok. Pre väčšinu
medzinárodnej prepravy (vrátane vnútroštátnych úsekov medzištátnych ciest) je
obmedzenie ručenia približne 9,07 USD na libru (1 lb = 0,45 kg), t.j. 20,00 USD/kg pre
osobitne podanú batožinu a 400 USD na pasažiera. V prípade vesty iba medzi miestami v
USA vyžaduje federálny predpis, aby akýkoľvek limit na ručenie leteckej spoločnosti za
batožinu bol najmenej 2.500 USD na pasažiera. Pre určité druhy položiek možno
deklarovať zvýšené ohodnotenie. Niektorí prepravcovia nepreberajú žiadne ručenie za
krehké, cenné alebo rýchlo sa kaziace predmety. Ďalšie informácie možno získať od
prepravcu.
BATOŽINA
Podaná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny,
pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy a trasy.
Prekročenie limitu bezplatnej prepravy môže byť spoplatnené. Bližšie informácie získate
u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti.
Príručná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny,
pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy, trasy a typu
lietadla. Odporúča sa obmedziť množstvo príručnej batožiny na minimum. Bližšie
informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti. Ďalšie informácie a
odkazy na webové stránky aerolínií nájdete na adrese http://www.iata.org/bags.
PRÁVA CESTUJÚCICH V LETECKEJ DOPRAVE

Ak bol klientovi odmietnutý nástup na palubu napriek tomu, že mal platnú letenku alebo
bol jeho let zrušený, letecká spoločnosť, ktorá let prevádzkuje, je povinná ponúknuť
nančnú náhradu a pomoc. Bližšie informácie o všetkých právach cestujúcich v leteckej
doprave nájdete
na: http://europa.eu.int/comm/transport/air/rights/doc/2005_01_19_apr_lea et_sk.pdf

