Plaanid reisile minna?

Pakettreisi ostja õigused

Vaata enne üle
pakettreisija
meelespea!

• Sul on õigus saada kogu oluline teave pakettreisi kohta
enne lepingu sõlmimist.
Nt reisiteekonna kirjeldus, majutuse liik ja järk, toitlustuskava, kasutatavad transpordivahendid, reisikorraldaja andmed, reisitasu suurus ja maksmise kord,
teenuste osutamise keel

• Vali välja sihtkoht
• Tee selgeks sihtkoha tavad ja kombed
• Vaata üle reisihoiatused
• Veendu, et reisidokument kehtiks
• Vaata, kas vajad ka viisat
• Küsi pakkumist mitmelt reisikorraldajalt
• Selgita välja paketi lõpphind ja maksmise kord
• Tee selgeks, mida lõpphind sisaldab
• Küsi pakettreisi teabelehte
• Tee selgeks, kes on reisikorraldaja, kes vahendaja
NB! Reisikorraldaja võib oma pakettreiside
edasimüügi õiguse anda vahendajatele. Reisi
toimumise eest vastutab aga ikkagi korraldaja!
• Kontrolli, kas reisikorraldaja on majandustegevuse
registris ja omab tagatist
NB! Mine mtr.mkm.ee. Vali kiirotsingud>
reisiettevõtjad> otsi> sisesta ettevõtja nimi
• Loe läbi reisileping
• Tee selgeks pakettreisist taganemise ja kaebuste
lahendamise kord
• Sõlmi reisikindlustus

• Sa võid igal ajal enne pakettreisi algust lepingust
taganeda, makstes reisikorraldajale asjakohast ja
põhjendatud hüvitist.
• Kui pakettreisilepinguga on ette nähtud reisitasu
suurendamise õigus, peab lepingus olema ette nähtud
ka selle alandamise võimalus.

Reisi
targalt!

• Reisitasu suurenemisel 8% või rohkem, on Sul õigus
lepingust taganeda.
• Sul on õigus reisitasu alandamisele ja/või kahju
hüvitamisele, kui reisiteenuseid ei osutata lubatud
viisil või jääb lubatud teenus osutamata.
• Kui soetad pakettreisi vahendaja kaudu võid teenuste
osutamisega seotud kaebused esitada nii vahendajale
kui reisikorraldajale.
• Kui vaidlus kokkuleppel ei lahene vaata
www.komisjon.ee.

stusi,
Tea oma õigusi ja kohu isi
küsi infot ja kontrolli re
ettevõtja tausta!
Reisimisest loe lisaks:
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti veebist
www.ttja.ee ja ReisiTargalt veebist reisitargalt.vm.ee

ttja. ee

Lennureisija õigused

Euroopa lennureisija õigused kehtivad, kui lend algab EL liikmes
riigist või kolmandast riigist ja lendu opereerib EL vedaja.
Lennuettevõtja peab reisija kaebusele vastama 6 nädala jooksul.
Juhul, kui vaidlus lennuettevõtjaga ei lahene, saab nõu Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist. Vaidluse lahendamiseks
on võimalus pöörduda ka pädeva kohtuvälise vaidluste lahendamise üksuse või kohtu poole.

Sul on õigus
hoolitsusele
ja abile!
PAKUTAV ABI/HOOLITSUS
HILINEMINE

TÜHISTAMINE

Hilinemine 2 h-3 h või rohkem: piisav söök ja 2 tasuta
telefonikõne või e-kirja.
Hilinemine 4 h või rohkem: majutus, transport lennujaama
ja majutuskoha vahel.
Hilinemine 5 h või rohkem: lisaks eelnevale õigus reisist
loobuda koos piletihinna tagasimaksmisega ja vajadusel
tagasilennuga esimesse väljumiskohta.
Õigus nõuda alternatiivseid lennuvõimalusi või
piletihinna tagasimaksmist vajadusel koos tagasilennuga
esimesse väljumiskohta.
Ooteajaga võrreldes piisav söök ja 2 tasuta telefonikõne
või e-kirja.
Teekonna muutmisel uue väljumisajaga järgneval päeval:
majutus, transport lennujaama ja majutuskoha vahel.

HÜVITIS

• lennul pikkusega kuni 1500 km – 250 €
• lennul pikkusega üle 1500 km EL sisesed lennud
ja muud 1500-3500 km pikkused lennud – 400 €

TÄPSUSTUSED

Hüvitist saab nõuda lennu
hilinemisel 3 h või enam.
Teatud juhtudel võib
lennuettevõtja vähendada
hüvitist 50%.

• kõik muud lennud – 600 €

Hüvitist ei maksta, kui
hilinemise/tühistamise
põhjustasid erakorralised
asjaolud.

LENNUREISILT
MAHAJÄTMINE

Vabatahtlikult lennult maha jäämisel: õigus valida alternatiivne
lennuvõimalus või piletihinna tagasimaksmine vajadusel
tagasilennuga esimesse väljumiskohta.
Vastu tahtmist lennult maha jätmisel lisandub eelnevale:
• teekonna muutmisel ooteajaga võrreldes piisav söök ja 2 tasuta
telefonikõne või e-kirja;
• teekonna muutmisel uue lennu väljumisajaga järgnevale
päevale: majutus, transport lennujaama ja majutuskoha vahel.

Vabatahtlikult lennult maha jäämisel lepitakse
hüvitise suuruses reisijaga kokku.
Vastu tahtmist lennult maha jätmisel:
• lennul pikkusega kuni 1500 km – 250 €
• lennul pikkusega üle 1500 km EL sisesed lennud ja
muud 1500-3500 km pikkused lennud – 400 €
• kõik muud lennud – 600 €

Vastu tahtmist lennult maha
jätmisel võib teatud juhtudel
lennuettevõtja vähendada
hüvitise suurust 50%.

PAGAS

Viivitamatult lennujaamas vormistada pagasi raport.
Lennuettevõtjale esitada kirjalik kaebus:
• pagasi kahjustumise korral 7 päeva jooksul;
• pagasi hilinemisel korral 21 päeva jooksul.

Pagasi kahjustumisel hüvitatakse kviitungi alusel
pagasi remont või uue samaväärse ost.
Pagasi hilinemisel sihtkohta, mis ei ole reisija
elukohamaa hüvitatakse kviitungite alusel
hädavajalike tarvete soetamine.
Pagasi kadumisel hüvitatakse pagasi väärtus.

Hüvitise ülempiir on 1131 SDR-i,
mis on ligikaudu 1300 €.

Pagas, mis ei ole saabunud 21 päeva jooksul loetakse kadunuks.

Vaata lisa: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet www.ttja.ee; Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus www.consumer.ee.

