
 
DODATOK č. 7 

ku katalógu CK SENECA TOURS, spol. s r.o. a Hechter  Slovakia.sk, s.r.o.  LETO 2018  
 
 

Zmeny, opravy a doplnky v katalógu : 

Poplatok za zvýšenie dopravných nákladov vrátane ci en pohonných látok pre zájazdy s autobusovou doprav ou  

V dôsledku výrazného zvýšenia dopravných nákladov a na základe rastu pohonných látok pre autobusy o 9,5% (47. 
týždeň 2017 priemerná cena motorovej nafty 1,174 EUR/liter, 21. týždeň 2018 priemerná cena motorovej nafty 1,287 
EUR/liter - zdroj: Štatistický úrad SR) rozhodli dňa 6.6.2018 konatelia CK SENECA TOURS, spol. s r.o. a konatelia CK 
Hechter Slovakia.sk, s.r.o. jednostranným úkonom o zvýšení ceny autobusových zájazdov v období jún až september 
2018 o Poplatok za zvýšenie dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok (tzv. palivový príplatok pre zájazdy s 
autobusovou dopravou). 

Uvedené rozhodnutie je v súlade s § 741c Občianskeho zákonníka a článkom II. ods. 2 písm. a) Zmluvných vzťahov CK 
SENECA TOURS, spol. s r.o. a CK Hechter Slovakia.sk, s.r.o. 2018. 

S účinnosťou od 7.6.2018 sa cena autobusových zájazdov - cena autobusovej dopravy zvyšuje o Poplatok za zvýšenie 
dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok vo výške:  

5 EUR/osoba - Chorvátsko – destinácia Istria, 

7 EUR/osoba - Chorvátsko – ostatné destinácie okrem Istrie, Taliansko, 

9 EUR/osoba - Bulharsko, Čierna Hora, Albánsko. 

Palivový príplatok k autobusovým zájazdom (k cene autobusovej dopravy) nebude účtovaný zákazníkom, ktorí si zájazd 
zakúpili do 6.6.2018 bez ohľadu na výšku úhrady ceny zájazdu. 

Destinácia Španielsko:  
 
Hotel Palas Pineda 
Oprava opisu hotela: na izbách sa nachádza chladnička (nie minibar), hotel je vybavený minifutbalovým ihriskom a VIP 
zónou za poplatok (nie tenisovými kurtami a minigolfovým ihriskom). 
 
Destinácia Tunisko:  
 
Hotel Vincci El Mansour  od 15.6. bude premenovaný na hotel One Resort El Mansour. 
 
V Bratislave 7. 6. 2018. 
 
 
 
 
 
                                             

Ing. Jozef Sedlár v.r.      Mgr. Oliver Kluch  

riaditeľ CK SENECA TOURS, spol. s r.o.    riaditeľ CK Hechter Slovakia.sk, s.r.o. 
 
 
 
Tento dodatok č. 7 ku katalógu Leto 2018 platí od 7.6.2018  

 

CK SENECA TOURS, spol s r.o. , cestovná kancelária, Lichnerova 40, 903 01 Senec,  
IČO: 17640270, DIČ: 2020362817, IČ DPH: SK2020362817,  
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, vložka č. 12438/B 

  

CK Hechter Slovakia.sk, s.r.o.,  Štefánikova 43, Nitra 949 01,  
IČO: 50 415 689, IČ DPH: SK2120307805  
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro., vl.č. 41198/N 


