
1. Organizátorem akce je Rainbow Tours S.A. se sídlem v Lodži, KRS 0000178650, dále jen     
organizátor/Rainbow. 
2. Využitím akce klient akceptuje podmínky akce. 
3. Akce se týká nabídky Rainbow - Exotika 2022/2023. 
4. Akce probíhá ve dvou etapách: 
    • I. etapa předprodeje trvá od 22.3.2022 do 20.4.2022.  
    • II. etapa předprodeje trvá od 21.4.2022 do 11.5.2022. 
5. V případech, které nejsou uvedeny v podmínkách akce, se vztahují ustanovení občanského 
zákoníku, zákona o zájezdech a spojených cestovních službách a ustanovení Všeobecných podmínek 
účasti na zájezdu organizovaných Rainbow, dále jen VPÚ. 

V ceně 39 PLN/os. - základní verze nebo za 59 PLN/os. - verze rozšířená o storno z důvodu Covid-19! 
1. Pojištění storna zájezdu TU Europa organizovaného Rainbow: 
    • I. etapa předprodeje - základní pojištění lze zakoupit za 39 PLN/os., rozšířenou verzi s možností 
storna z důvodu Covid-19 za 59 PLN/os. 
    • II. etapa předprodeje - základní pojištění lze dokoupit za 49 PLN/os., rozšířenou verzi s možností 
storna z důvodu Covid-19 za 79 PLN/os. 
2. Podrobné podmínky pojištění jsou k dispozici v prodejní síti Rainbow a na webových stránkách: 
https://r.pl/warunki-ubezpieczenia-podroznego. 
 

https://r.pl/warunki-ubezpieczenia-podroznego


1. Služba zrychleného odbavení Fast Track - balíček Komfort se týká zájezdů s odletem z Katovic 
(Katowice Airport), Poznaně (Poznań Ławica), Varšavy (Letiště Chopina) a Gdaňska (Letiště Lecha 
Wałęsy). Balíček Komfort obsahuje kombinaci následujících služeb: Fast Track - zrychlené odbavení a 
možnost využití letištních salonků s nápoji a občerstvením v jejich otevírací době (letiště si vyhrazují 
právo odmítnout realizaci služby např. z důvodu otevírací doby letištních salonků a změny rozsahu 
letištních salonků nezávisle na letových řádech z důvodu omezení zavedených v důsledku pandemie 
Covid-19). Rainbow nehradí náklady na službu, pokud není využita. 
     • I. etapa předprodeje - službu lze zakoupit za 39 PLN/os. 
     • II. etapa předprodeje - službu lze zakoupit za 89 PLN/os. 
2. Službu zrychleného odbavení Fast Track - balíček Komfort za akční cenu lze zakoupit pouze 
společně s nákupem zájezdu, na který se vztahuje akce. 
3. Klient, který si službu zakoupil obdrží jeden pracovní den před začátkem zájezdu na e-mailovou 
adresu uvedenou v nákupním procesu voucher na využití služby. Voucher obsahuje - speciální číslo, 
jména a příjmení spolucestujících (jedna smlouva o zájezdu), číslo letu, trasu přeletu, datum a čas 
odletu a také datum a čas odbavení. 
4. Podmínkou využití služby je předložení voucheru při odbavení a v salonku na letišti v papírové nebo 
elektronické podobě. 
5. Storno rezervace nebo odstoupení z účasti na zájezdu Rainbow se rovná odstoupení od služby. Ve 
výše uvedených situacích platí Všeobecné podmínky účasti Rainbow. Náklady na službu jsou hrazeny 
pouze v případě, že odstoupení od služby proběhne do 2 pracovních dnů před začátkem zájezdu. 

Rezervace parkování u letiště v rámci akce se vztahuje na zájezdy s odlety ze všech letišť v Polsku, ze 
kterých Rainbow nabízí odlety na nabídku Exotika 2022/23. Rainbow nehradí náklady za službu, 
pokud není využita.  
      • I. etapa předprodeje lze zakoupit za 1 PLN/rezervace/smlouva  
      • II. etapa předprodeje - službu lze zakoupit za 1 PLN/rezervace/smlouva  
2. Službu parkování u letiště za akční cenu lze zakoupit pouze společně s nákupem zájezdu, na který se 
vztahuje akce. Na jednu rezervaci/smlouvu účasti na zájezdu (bez ohledu na počet účastníků) připadá 
jedno parkovací místo v rámci akce. Dostupnost parkovacích míst je omezená.  
3. Možnost využití služby „Parkování za 1 PLN“ je k dispozici pouze a výhradně během provádění 
rezervace. Po dokončení rezervačního procesu již nelze službu dodat.  
4. Klient, který si zakoupil službu obdrží do 3 pracovních dnů od data nákupu na e-mailovou adresu 
uvedenou v procesu nákupu promo kód umožňující službu využívat. Po obdržení promo kódu přejděte 
na webovou stránku https://parkingi.r.pl/, vyhledejte parkoviště na vybraném letišti, vyberte datum 
příjezdu a odjezdu. Poté na stránce formuláře rezervace parkování vyberte: „Mam kod promocyjny“, 
zadejte promo kód a klikněte na tlačítko „Użyj kodu“. Po provedení rezervace vám bude zasláno 
potvrzení e-mailem.  
5. Podmínkou využití služby je předložení parkovacího lístku v papírové nebo elektronické podobě.  
6. Zrušení rezervace nebo odstoupení od účasti na zájezdu Rainbow se rovná odstoupení od služby, v 
tomto případě nemá klient nárok na vrácení peněz za službu. 

1. Klienti, kteří si zakoupí jakýkoliv zájezd z nabídky Rainbow Exotika 2022/23: 
       • v I. etapě předprodeje získávají zdarma službu: bezplatné změny rezervace ve verzi „Komfort“ - 
díky které mohou odstoupit od smlouvy o zájezdu bez udání důvodu do 30 dnů před začátkem 
zájezdu, aniž by byly účtovány poplatky za odstoupení uvedené ve VPÚ. 
       • ve II. etapě předprodeje získávají zdarma službu: bezplatné změny rezervace ve verzi „Standard“ 
- díky které mohou odstoupit od smlouvy o zájezdu bez udání důvodu do 45 dní před začátkem 
zájezdu, aniž by byly účtovány poplatky za odstoupení uvedené ve VPÚ - pokud současně s 

https://parkingi.r.pl/


prohlášením o odstoupení od smlouvy o zájezdu zakoupí jiný zájezd z nabídky Rainbow Exotika 
2022/23 za cenu ne nižší než 95 % ceny zájezdu, který stornovali. Výše uvedené platí pouze v případě 
odstoupení od smlouvy o zájezdu všemi účastníky zájezdu, na který se vztahuje stejná smlouva, 
ubytovaných na jednom pokoji v rámci jedné smlouvy. Změna není možná pro jednotlivé účastníky 
ubytované na stejném pokoji ani nelze změnit účastníka. Pro využití akce včetně výběru nového 
zájezdu kontaktujte prodejce/poradce Rainbow.
2. Cena nového zájezdu bude vypočtena dle slevy v den nákupu původního zájezdu. Pokud je nově 
vybraný zájezd dražší než původní, je klient povinen doplatit rozdíl v ceně v termínech uvedených ve 
VPÚ. 
3. Klient může využít bezplatnou změnu rezervace v rámci této akce pouze jednou. 
4. V prodeji jsou nabízeny jiné varianty popsané služby - informace jsou dostupné v prodejní síti 
Rainbow. 

1. Při nákupu zájezdu v akci mohou klienti získat další slevu: 
     • I. etapa předprodeje - sleva až 800 PLN 
     • II. etapa předprodeje - sleva až 500 PLN 
2. Nabídka zájezdů, na které se vztahuje akce spolu s uvedením výše slevy při nákupu daného zájezdu 
se nachází na webových stránkách rainbowtours.cz  
3. Akce se nevztahuje na osoby ubytované na přistýlce a děti využívající zvýhodněnou cenu zájezdu. 
4. Navíc je zde sleva pro klienty, kteří mají Kartu Stálého Klienta a dostanou upozornění SMS nebo e-
mailem na další slevu 1 %. 

1. Výše zálohy na nákup zájezdu v I. a v II. etapě předprodeje je 10 % z ceny zájezdu. 
2. Částka, termíny a způsob platby zbývající části ceny jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu a ve VPÚ 
Rainbow. 

1. Počet akčních míst je omezen. Akce může být zastavena nebo změněna na některé zájezdy, termíny 
a služby před původně plánovaným datem ukončení akce, aktuální informace o rozsahu akce najdete 
v prodejní síti Rainbow a na stránkách www.rainbowtours.cz 
2. Akce se týká pouze jednotlivých rezervací. Neplatí pro skupinové rezervace (od 21 osob) - v případě 
skupin je cena stanovena samostatně a může být vyšší. Na skupinové rezervace se také nevztahují 
další benefity/služby. V případě skupinových rezervací musí být cena vždy dohodnuta s Oddělením 
skupinových rezervací. 
3. Akce se nevztahuje na nákup samotných letenek. 

1. Případné nároky, reklamace, připomínky a výhrady/stížnosti týkající se průběhu akce lze podat 
zasláním doporučeného dopisu na adresu hlavního sídla Rainbow (ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, 
Polska) nebo emailem na adresu: sekretariat@R.pl s následujícími údaji: jméno a příjmení, číslo 
rezervace, datum odjezdu a zpáteční e-mailová adresa. 
2. Reklamace by měla být podána do 30 dnů od data ukončení akce. Tato nařízení vstupují v platnost 
dnem 22.3.2022. 

www.rainbowtours.cz

