Millist teavet peab reisikorraldaja andma reisijale enne pakettreisile
Avaldatud veebilehel Juristaitab (https://www.juristaitab.ee)
Tagasi: Avaleht

Millist teavet peab reisikorraldaja andma reisijale enne
pakettreisilepingu sõlmimist?
Enne kui reisija sõlmib pakettreisilepingu või teeb selleks siduva pakkumise, on reisikorraldaja ja
juhul, kui pakettreisilepingu sõlmimist pakutakse vahendaja kaudu, siis ka vahendaja kohustatud
esitama reisijale asjakohase standardinfo teabelehe ning järgneva teabe, kui see on konkreetse
pakettreisi korral asjakohane:

1) reisi sihtkoht, reisiteekonna kirjeldus ja läbitavates kohtades viibimise aeg koos kuupäevadega
ning sisalduvate ööde arv, kui reis hõlmab majutust;
2) reisitasu koguhind koos maksudega ja kõigi kohalduvate lisatasude, lõivude ja muude kuludega,
või kui selliseid kulusid ei saa mõistlike jõupingutustega enne lepingu sõlmimist välja arvutada, siis
reisija poolt kantavate võimalike lisakulude liik;
3) maksmise kord, sealhulgas ettemaksena tasutav rahasumma või protsent reisitasust ja ülejäänud
summa maksmise tähtajad või muude rahaliste tagatiste olemasolu, mida reisija peab maksma või
esitama;
4) kasutatavate sõidukite liik, veo iseloomustus ja klass ning väljumise ja saabumise koht, kuupäev
ja kellaaeg, või kui täpset aega ei ole veel kindlaks määratud, siis väljumise ja saabumise ligikaudne
aeg, vahepeatuste kestus ja kohad ning transpordiühendused;
5)majutuse liik, majutuskohtade asukoht, järk või mugavusaste ja põhitunnused ning majutuskoha
vastavus külastatavas riigis kehtivale klassifikatsioonile;
6) toitlustamiskava;
7) üldine teave sihtriigi passide ja viisadega seotud nõuete kohta, sealhulgas viisa saamiseks kuluv
ligikaudne aeg, ning teave sihtriigi tervisenõuete kohta;
8) minimaalne inimeste arv, mis on vajalik pakettreisi toimumiseks, ja aeg enne pakettreisi algust,
millal reisikorraldajal on õigus lepingust taganeda, kui reisijate arv jääb väiksemaks tema poolt
ettenähtust;
9) külastused, ekskursioonid ja muud teenused, mille hind sisaldub reisitasus;
10) teave selle kohta, kas mõnda reisiteenust pakutakse reisijale koos rühmaga, ning kui see on
võimalik, siis eeldatav rühma suurus;
11) keel, milles osutatakse muid turismiteenuseid, kui reisija võimalus kasutada kõnealuseid
teenuseid sõltub tõhusast suulisest suhtlusest;
12) kas kõnealune reis või puhkus on üldiselt sobiv piiratud liikumisvõimega isiku jaoks ning reisija
taotlusel täpne teave selle kohta, kas reis või puhkus on sobiv konkreetse reisija vajadusi silmas
pidades;
13) reisikorraldaja ja asjakohasel juhul vahendaja ärinimi, asukoha aadress, telefoninumber ja
asjakohasel juhul e-posti aadress;
14) teave selle kohta, et reisija võib lepingust enne pakettreisi algust igal ajal taganeda, makstes
käesoleva seaduse kohaselt arvutatud hüvitise või lepingus kokkulepitud hüvitise;
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Pakettreisilepingus või selle kinnituses esitatakse kogu kokkuleppe sisu ning lisaks eelnevalt
loetletule vähemalt järgmised andmed:

1. Teave reisikorraldaja vastutuse kohta;
2. kui reisikorraldaja ei suuda maksevõime tõttu täita lepingust tulenevaid nõudeid, siis kaitset
pakkuva tagatise andja nimi ja kontaktandmed, sealhulgas tema asukoha aadress, ja
asjakohasel juhul asjaomase liikmesriigi poolt sel eesmärgil määratud pädeva asutuse nimi ja
kontaktandmed;
3. reisikorraldaja kohaliku esindaja, kontaktpunkti või muu teenistuse nimi, aadress,
telefoninumber, e-posti aadress ja olemasolu korral faksinumber, mille kaudu reisija saab
kiiresti reisikorraldajaga ühendust võtta, et saada abi, kui on raskustesse sattunud, või
teatada ilmnenud lepingu rikkumisest;
4. võimalikud erikokkulepped reisijaga
5. reisija kohustus teatada reisikorraldajale või vahendajale lepingu rikkumisest
6. kui alaealine reisib ilma hooldusõigusliku isiku või muu õigustatud isikuta majutust sisaldava
pakettreisilepingu alusel, siis teave selle kohta, kuidas saab vahetu ühenduse reisil viibiva
alaealise või isikuga, kes alaealise peatuskohas alaealise eest vastutab;
7. teave ettevõtja rakendatava sisemise kaebuste lahendamise menetluse kohta ja
tarbijakaitseseaduses sätestatud tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise võimaluste ning
vaidlusi lahendava pädeva üksuse kohta, samuti internetipõhise vaidluste lahendamise
platvormi kohta;
8. teave reisija õiguse kohta anda leping üle teisele reisijale;
Kas saite abi?
❍ Ei saanud
Kommentaar

❍ Jah, sain

OK
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