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Všeobecné obchodné podmienky – NCL (Bahamas) Ltd., Wiesbaden 

1. CESTOVNÉ DOKUMENTY 

Cestovné dokumenty Vám budú doručené po kompletnom uhradení cestovného. Ak splatná suma nie je 
pripísaná na účet spoločnosti Norwegian Cruise Line (Bahamas) Ltd. (ďalej len Norwegian) pred dňom 
vycestovania, pasažier nebude oprávnený vycestovať. Namiesto toho Norwegian môže účtovať storno poplatok 
ako náhradu v súlade s bodom 4.1. Máte možnosť dokázať, že boli vynaložené žiadne alebo podstatne nižšie 
náklady. Norwegian neumožní cestovať pasažierovi, ak sa neuskutočnila platba zostatku pred dátumom cesty, aj 
keď bolo dodané potvrdenie o ceste. Cestovné dokumenty sú vystavované v elektronickej forme (ďalej “eDocs”).  

2. SLUŽBY A POPLATKY 

Rozsah zmluvných služieb ponúkaných cestujúcemu zodpovedá opisu v brožúre a na web stránke, ako aj 
stanoveným podrobnostiam v danom cestovnom potvrdení. To isté platí pre cestovné náklady, ktoré platia 
cestujúci. Všetky informácie o cenách uvedených v brožúre vychádzajú z platnej sadzby v čase tlače (marec 2017) 
a predstavujú najnižšiu dostupnú cenu na osobu za predpokladu obsadenosti kabíny dvomi osobami (Studio 
(kategória T1) za predpokladu obsadenosti jednou osobou) v závislosti od kategórie kabíny (vnútorná kabína bez 
okna, vonkajšia kabína s oknom, balkónová kabína atď) a dátumu vycestovania. Pre zistenie aktuálnej ceny 
požadovanej kategórie kabíny a dátumu cesty v dobe Vašej rezervácie, prosím kontaktujte cestovnú agentúru 
alebo Norwegian rezervačný  tím. Všetky vyhlásenia uvedené v potvrdení rezervácie sú záväzné pre Norwegian. 
Zmeny a dodatky (zmeny, špeciálne požiadavky, doplnky) v zmluvne dohodnutým službám si vyžadujú osobitné  
písomné potvrdenie Norwegian. 

3. ZMENY SLUŽIEB A CESTOVNÉHO 

3.1 Zmeny služieb                                                                                                                                                                           
3.1.1 Zmeny služieb pred uzavretím zmluvy 
Norwegian si vyhradzuje právo z opodstatnených dôvodov zmeniť údaje v brožúre alebo sezónnej  reklame pred 
uzavretím zmluvy. Norwegian bude informovať cestujúcich o týchto zmenách pred uskutočnením rezervácie. 
Zmeny itinerára plavby sú možné napríklad vzhľadom k oficiálnym predpisom, špecifickým prepravným 
podmienkam, v prípade lekárskej pohotovosti, alebo keď v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok 
alebo v záujme bezpečnosti hostí, sa kapitán rozhodne zmeniť trasu. Kapitán rozhoduje o potrebných zmenách 
itinerára plavby a/alebo časového harmonogramu. V prípade zrušenia plánovaného letu leteckou spoločnosťou 
alebo napríklad v prípade nedodržania letového plánu leteckej spoločnosti, môže byť potrebná zmena leteckej 
spoločnosti, lietadla alebo letiska príletu a odletu. Norwegian si vyhradzuje právo urobiť tieto zmeny a úpravy. 
Podľa nariadenia EÚ o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého 
dopravcu je Norwegian povinná ihneď pri rezervácii informovať zákazníka o identite prevádzkujúceho leteckého 
dopravcu a všetkých výkonov služieb v rámci rezervovanej dovolenky.  

3.1.2  Zmeny služieb po uzavretí zmluvy 
Jednotlivé zmeny služieb a odchýlky od zmluvného obsahu cestovnej zmluvy, ktoré sa stanú nevyhnutnými po 
uzavretí zmluvy, a ktoré sa stali v rozpore s dobrou vierou v mene Norwegian sú povolené len do tej miery, pokiaľ 
neide o zmeny a odchýlky značného rozsahu a nenarušujú celkovú formu dovolenky. Za narušenie celkovej formy 
dovolenky sa rozumie, ak jej hodnota alebo kvalita vnímanou zákazníkom alebo garantovanou v zmluve, je 
zrušená alebo výrazne znížená. Určenie tohto závisí od ceny, trvania a dátumov cesty. Norwegian je povinná 
informovať cestujúcich o prípadných zmenách. Zmenené služby nahradia pôvodnú zmluvnú povinnosť. Prípadný 
nárok na reklamáciu zostane nedotknutý, ak je náhradná služba neadekvátna. Ak takéto služby zmien zmenia 
celkovú formu výletnej dovolenky a sú neprijateľné pre cestujúcich, Norwegian ponúka cestujúcemu právo buď 
zmeniť rezerváciu alebo odstúpiť od zmluvy bez poplatku. Cestujúci majú tiež právo požadovať zodpovedajúcu 
alternatívu výletnej dovolenky od Norwegian za predpokladu, že ju Norwegian je schopná ponúknuť bez 
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dodatočných nákladov. Cestujúci musí uplatniť svoje práva vyplývajúce zo vzniknutých zmien alebo zrušenia           
v písomnej forme a ihneď po vyhlásení Norwegian o zmenách. 

3.2  Zmeny cien 
3.2.1  Zmeny cien pred uzavretím zmluvy 
Uvedené ceny sú platné v čase tlače (marec 2017). Pre Norwegian sú záväzné. Norwegian môže oznámiť zmenu 
cien odlišných od cien z brožúry pred uzavretím zmluvy. Úprava cien je prípustná obzvlášť z nasledovných 
dôvodov: 

1. nárast  prepravných nákladov, poplatkov za špecifické služby ako prístavné poplatky alebo letiskové 
dane, alebo zmena vo výmennom kurze vo vzťahu k sviatkom po zverejnení brožúry 

2. ak po zverejnení brožúry Norwegian, plavba a/alebo cestovný balík a/alebo hotelový program 
uverejnený v relevantnej brožúre, ktoré si želáte rezervovať, je k dispozícii iba po dodatočnom dokúpení 
miest 

Preto si Norwegian výslovne vyhradzuje právo na zmenu cien z týchto dôvodov. 
 
3.2.2 Zmeny cien nasledujúce po uzavretí zmluvy 
Na základe určitých právnych okolností, Norwegian si vyhradzuje právo preniesť akékoľvek zvýšenie prepravných 
nákladov, daní, ubytovania a výmenných kurzov, ak lehota od uzavretia zmluvy po dátum začiatku plavby je dlhšia 
ako štyri mesiace. Toto je uplatniteľné výhradne pre zmeny cien, kde nákladové faktory boli predmetom 
nepredvídateľných zmien po uzavretí zmluvy. Významné a nepredvídateľné dôvody pre zmeny cien sú: príklady 
zahŕňajú ale neobmedzujú sa len na nárast verejných poplatkov, zvýšenie dane z pridanej hodnoty, zmena 
svetovej ceny ropy, zmeny letiskových daní a prístavných poplatkov, alebo v špecifických prípadoch viac ako 20%-
ný nárast výmenného kurzu EUR/USD. Zmena dohodnutej ceny je povolená v rovnakom rozsahu ako sa zmenili 
oficiálne prepravné ceny z dôvodu zvýšenia dane. Ako dôkaz legitímnosti zmeny cien, Norwegian poskytne 
cestujúcemu potvrdenie o každom zvýšení ceny a nákladov. V prípade zmeny ceny alebo služby bude Norwegian 
kontaktovať pasažiera okamžite, ale nie neskôr ako 21 dní pred plánovaným začiatkom plavby. Zvýšenia po tejto 
lehote nie sú povolené. Ak zvýšenie ceny v porovnaní s pôvodnou cenou je vo výške 5% alebo vyššie, Norwegian 
ponúka cestujúcemu práva odstúpiť od zmluvy bez poplatku alebo požiadať o účasť na alternatívnej plavbe za 
predpokladu, že Norwegian je schopná ponúknuť takú plavbu z jej aktuálnej ponuky bez dodatočných nákladov. 
Cestujúci musí uplatniť svoje práva voči Norwegian okamžite po tom, ako Norwegian informoval cestujúceho 
o cenových zmenách. 
 

4. STORNO, ZMENA REZERVÁCIE, ZMENA MENA, POPLATKY ZA SPRACOVANIE 

4.1 Zrušenie cestujúcim 
Cestujúci môžu zrušiť svoju zmluvu kedykoľvek pred dátumom cesty. Pre účely dokladovania by malo byť zrušenie 
podané písomne. Oznámenie o zrušení nadobudne účinnosť dňom prijatia v Norwegian. V prípade, že cestujúci 
zruší rezerváciu alebo nezačal plavbu, Norwegian si vyhradzuje právo účtovať poplatky za vzniknuté náklady. Pri 
výpočte strono poplatku, Norwegian berie do úvahy neposkytnuté služby a prípadné ďalšie možné využitie 
služieb. Norwegian môže požadovať storno poplatky vyjadrené ako percento z cestovného v závislosti od lehoty 
medzi dňom zrušenia a dátumom začiatku plavby, ako je uvedené nižšie. Cestujúci majú možnosť zdokladovať 
Norwegian, že Norwegian neutrpela žiadnu stratu alebo podstatne miernejšiu stratu, než uvádza. 

4.1.1 Storno poplatky na osobu 
Plavby na 1-5 nocí                                                                                                                                                                                       
Viac ako 31 dní pred vyplávaním :  20% z cestovného pre prvú až ôsmu osobu, dieťa a batoľa 
30 - 22 dní pred vyplávaním :  35% z cestovného pre prvú až ôsmu osobu, dieťa a batoľa                                        
21 - 15 dní pred vyplávaním :  50% z cestovného pre prvú až ôsmu osobu, dieťa a batoľa                                       
14 - 8 dní pred vyplávaním :  75% z cestovného pre prvú až ôsmu osobu, dieťa a batoľa                                                                                  
7 a menej dní pred vyplávaním :  95% z cestovného pre prvú až ôsmu osobu, dieťa a batoľa 
 
Plavby na 6 nocí a viac                                                                                                                                                                                       
Viac ako 31 dní pred vyplávaním :  10% z cestovného pre prvú až ôsmu osobu, dieťa a batoľa  
30 - 22 dní pred vyplávaním :  35% z cestovného pre prvú až ôsmu osobu, dieťa a batoľa                                                         
21 - 15 dní pred vyplávaním :  50% z cestovného pre prvú až ôsmu osobu, dieťa a batoľa                                                         
14 - 8 dní pred vyplávaním :  75% z cestovného pre prvú až ôsmu osobu, dieťa a batoľa                                                                                  
7 a menej dní pred vyplávaním :  95% z cestovného pre prvú až ôsmu osobu, dieťa a batoľa 
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4.1.2  Pre Garden Villa (kategória H1/S1) a vyšších apartmánových kabín (kategórie H2 – H9, SA a SB) platia iné 
storno poplatky na osobu                                                                                                                                          
Viac ako 91 dní pred vyplávaním :  20% z cestovného pre prvú až ôsmu osobu, dieťa a batoľa                                                                                                                                                           
90 - 30 dní pred vyplávaním :  45% z cestovného pre prvú až ôsmu osobu, dieťa a batoľa                                                         
29 - 15 dní pred vyplávaním :  65% z cestovného pre prvú až ôsmu osobu, dieťa a batoľa                                                         
14 - 8 dní pred vyplávaním :  75% z cestovného pre prvú až ôsmu osobu, dieťa a batoľa                                                                                  
7 a menej dní pred vyplávaním :  95% z cestovného pre prvú až ôsmu osobu, dieťa a batoľa 

4.1.3  V prípade zrušenia jedného pasažiera z kabíny pre dvoch cestujúcich do 31 dní pred dátumom plavby, 
storno poplatky sú účtované na osobu, ktorá zrušila plavbu analogicky podľa storno poplatkov uvedených v bode 
4.1.1. Zostávajúca osoba zo zarezervovanej kabíny bude preklasifikovaná na sólo pasažiera, pričom výška 
cestovného bude účtovaná ako pre sólo pasažiera v tejto kategórii kabíny. Ak zostávajúci počet dní do začiatku 
plavby je menej ako 30 dní, storno poplatky sú účtované na osobu, ktorá zrušila plavbu analogicky podľa storno 
poplatkov uvedených v bode 4.1.1. Pôvodná výška cestovného pre zostávajúcu osobu sa nemení. 

4.2 Zmena rezervácie 
Rezervácia cestujúceho môže byť zmenená na vyžiadanie a podľa dostupnosti. Zmena rezervácie môže obsahovať 
zmeny ako dátum cesty, destinácie, začiatok cesty, hotelový plán, kategóriu kabíny, spôsob dopravy a iné. Tak 
môže byť vykonané do 31 dní pred dátumom plavby. Norwegian spoplatňuje tieto zmeny sumou vo výške 50 EUR 
na osobu. Poplatky leteckých spoločností za zmenu rezervácie (v závislosti od rezervácie triedy a tarify) alebo 
akékoľvek iné vzniknuté náklady akéhokoľvek nášho subdodávateľa budú dodatočne účtované vždy. V prípade, 
že si cestujúci želajú uskutočniť zmeny v rezervácii menej ako 30 dní pred dátumom začiatku cesty, môžu byť 
vykonané iba ak je to vôbec možné, zrušením cestovnej zmluvy za podmienok uvedených v bode 4.1. Poplatky 
leteckých spoločností za zmenu rezervácie alebo akékoľvek iné vzniknuté náklady akéhokoľvek nášho 
subdodávateľa budú dodatočne účtované vždy. Keď nastane zmena rezervácie kabíny v kategórii "Garden Villa" 
(kategória H1/S1) alebo vyšších (kategória H2 - H9, SA a SB), platia analogicky iné poplatky za osobu podľa storno 
poplatkov stanovených v bode  4.1.2. 

4.3  Zámena 
Pasažieri môžu žiadať, aby tretia osoba prevzala za nich všetky práva a povinnosti cestovnej zmluvy až do dňa 
vycestovania v primeranom čase potrebnom pre organizačné záležitosti. Norwegian si vyhradzuje právo 
zamietnuť tretiu osobu, ak nespĺňa cestovné požiadavky alebo právne opatrenia, alebo je v rozpore s úradnými 
nariadeniami. Vstupom tretej osoby do zmluvného vzťahu sa táto osoba podiela rovnakou mierou na 
zodpovednosti zaplatiť cestovné a dodatočné poplatky spôsobené touto zmenou zmluvného vzťahu, napr. 
poplatky leteckej spoločnosti za zmeny v plánovanom lete apod. 

4.4  Zmena mena 
V čase rezervácie musia byť mená všetkých pasažierov poskytnuté Norwegian. Mená musia byť v súlade                      
s platnými cestovnými pasmi. Norwegian si vyhradzuje právo účtovať jednak poplatok za zmenu mena (za zmenu 
sa považuje akákoľvek zmena písmena v mene alebo priezvisku) vykonanej do 5 dní pred dátumom začiatku 
plavby vo výške 50 EUR na osobu, ako aj akékoľvek ďalšie náklady účtované od ktoréhokoľvek nášho 
subdodávateľa. V prípade žiadosti o zmenu mena v lehote kratšej ako 4 dni pred dátumom cesty, môže byť zmena 
uskutočnená, ak je to možné, zrušením pôvodnej zmluvy podľa podmienok uvedených v bode 4.1 a následne jej 
opätovnou rezerváciou. Ak sa menia mená pri rezerváciách kabín kategórie “Garden Villa” (kategória H1/S1) 
alebo vyšších (kategória H2 - H9, SA a SB), platia iné poplatky za opätovnú rezerváciu na osobu analogicky podľa 
storno poplatkov stanovených v bode 4.1.2. Podmienky v bode 4.3 tým nie sú dotknuté. 

4.5 Poplatky za služby a poplatky za storno, zmenu rezervácie a zmenu mena sú splatné okamžite. 

5. STORNO ZA EXTRÉMNYCH OKOLNOSTÍ  

5.1 Storno pred dátumom cesty 
V prípade, ak by cestovaniu bolo do značnej miery zabránené, bolo by ohrozené alebo obmedzené z dôvodu 
vyššej moci (napr. vojna, občianske nepokoje, prírodné katastrofy, vypuknutie epidémie, opatrenia štátneho 
orgánu, napr. vyhlásenie cestovného embarga, strata lode alebo iné podobné incidenty), ktoré neboli 
predvídateľné v čase uzavretia zmluvy, potom ako klient tak aj Norwegian môže od zmluvy odstúpiť. Norwegian 
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okamžite preplatí cestovné náklady. Avšak, Norwegian si vyhradzuje právo zúčtovať poplatky primerané na 
náhradu už poskytnutých cestovných služieb alebo služieb, ktoré ešte len budú poskytnuté. 

5.2 Storno po dátume vycestovania 
V prípade, že zrušenie bude po dátume vycestovania, Norwegian má povinnosť, ak je to možné, prijať potrebné 
opatrenia pre spiatočnú prepravu. Poplatky na spätnú prepravu budú zdieľané oboma stranami. Ďalšie 
dodatočné náklady budú účtované vám ako cestujúcim. 

6. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 

6.1  Zmluvná zodpovednosť Norwegian je obmedzená na trojnásobok cestovného za škody, ktorými nie sú 
osobné zranenia (aj zodpovednosť ako porušenie predzmluvných záväzkov tak aj povinností, ktoré vyplývajú           
z hlavnej zmluvy alebo akejkoľvek ďalšej zmluvy), pokiaľ ide o škodu, ktorá nebola spôsobená úmyselne             
alebo z hrubej nedbanlivosti alebo ak ide o škody, za ktoré má Norwegian zodpovednosť, pričom boli spôsobené 
iba v dôsledku zlyhania poskytovateľa služby. Ustanovenia „Konvencie viažucej sa k zaobchádzaniu s pasažiermi 
a ich batožinou na mori 1974“ doplnenej Protokolom 2002 („Aténska konvencia 2002“) a EC nariadením 
392/2009 sú platné pre plavbu samotnú ako aj pre proces naloďovania sa i vyloďovania sa. 

6.2  Náhrada za škody voči Norwegian môže byť obmedzená alebo vylúčená v súlade so zákonnými predpismi 
medzinárodných dohôd (napr. „Montrealský dohovor“) vzťahujúcich sa k výkonu poskytovateľov služieb, podľa 
ktorých nároky za škody voči poskytovateľom môžu byť vylúčené na základe určitých ustanovení a s určitými 
obmedzeniami. Preto Norwegian môže napr. tvrdiť, že poskytovatelia nie sú zodpovední za let, vlak, autobus 
alebo oneskorenie lode, a teda Norwegian sa nemusí zodpovedať za zmeškané spoje.                                         

6.3 Norwegian nie je zodpovedná za správnosť informácií uvedených v hotelových a miestnych brožúrach. 
Norwegian nemôže ani ovplyvniť ich pôvod, ani kontrolovať ich správnosť. Podobne, Norwegian nezodpovedá za 
zmeny politických okolností alebo predpisov týkajúcich sa vstupu do krajiny majúcich za následok obtiažny alebo 
nemožný vstup do krajiny alebo destinácie, ak sa vyskytnú po dátume tlače brožúry. V prípade, že sú potrebné 
zmeny, budeme sa vždy snažiť vopred poskytnúť radu, no nie je to možné zaručiť. 

6.4  Strata alebo poškodenie batožiny počas nalodenia alebo vylodenia musí byť nahlásené. Cestujúci sú povinní 
oznámiť túto skutočnosť Norwegian alebo oficiálnemu agentovi písomne. Ak by mala batožina výrazné vonkajšie 
poškodenie, cestujúci musia podať písomné oznámenie bezodkladne, najneskôr do času vylodenia. Ak by ostatné 
batožiny, s ktorými bolo manipulované alebo uložené posádkou, mali výrazné vonkajšie poškodenie, túto 
skutočnosť musia cestujúci nahlásiť po obdržaní batožiny. Ak nie je poškodenie viditeľné zvonku, oznámenie musí 
byť predložené najneskôr do 15 dní po vylodení, prijatí batožiny alebo po predpokladanom dátume prijatia 
batožiny. V prípade straty alebo poškodenia batožiny počas letu kontaktujte leteckého prepravcu alebo jeho 
zástupcu na letisku ihneď po zistení škody. Pasažierova príručná batožina, ktorú sám uskladňuje a manipuluje        
s ňou na palube, je vždy na vlastné riziko. Akékoľvek poškodenie príručnej batožiny je obmedzené na maximálnu 
výšku garantovanej sumy vo výške 2.250 SDR (mena ustanovená Medzinárodným menovým fondom). 
Ekvivalentná hodnota v EUR závisí od použiteľného výmenného kurzu EUR/SDR na osobu a plavbu, ak škoda 
nebola spôsobená úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti, alebo ak Norwegian je zodpovedný za škody, 
ktoré boli spôsobené poskytovateľom služby. V prípade straty alebo poškodenia zdravotných pomôcok, ktoré 
používajú pasažieri s obmedzenou schopnosťou pohybu, Norwegian je zodpovedná za primeranú náhradu 
hodnoty predmetného zariadenia alebo ak je to vhodné, za náhradu nákladov na opravu (§§ 537 et sqq. HGB 
v súlade s EC nariadením 392/2009).  

7. CESTOVNÉ POISTENIE 

Cestovné poistenie nie je súčasťou cestovnej zmluvy a nie je zahrnuté v cene cestovného. Norwegian odporúča 
uzatvorenie cestovného poistenia pre prípad storna alebo prerušenia cesty. Je to vždy zodpovednosťou pasažiera 
zabezpečiť si poistenie. Norwegian nekontroluje rozsah alebo primeranosť poistného krytia. Príslušný zmluvný 
vzťah výhradne medzi cestujúcim a poisťovňou. Pasažier je plne zodpovedný za splnenie všetkých povinností 
vyplývajúcich z poistnej zmluvy a aj za uplatnenie si akejkoľvek náhrady škody vyplývajúcej z poistnej zmluvy. 
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8. POBREŽNÉ EXKURZIE  

Norwegian zostavila rozsiahly program pobrežných exkurzií pre cestujúcich, ktorý je k dispozícii výhradne od 
miestnych organizátorov v príslušných destináciách (prístavoch). Norwegian sa žiadnym spôsobom nepodieľa        
v programe pobrežných exkurzií, ktoré nie sú riadené alebo pod dohľadom alebo pod kontrolou Norwegian. 
Pobrežné exkurzie sú organizované miestnymi operátormi fakultatívnych výletov a sú nezávislé od Norwegian. 
Prevádzkovatelia  exkurzií na pevnine plánujú svoje výlety tak, aby zodpovedali času pobytu lodí v prístave. Tieto 
pobrežné exkurzie je možné rezervovať pred začatím plavby buď cez cestovnú agentúru, Norwegian rezervačné 
oddelenie alebo na internete, alebo na palube lodi, priamo na oddelení pobrežných exkurzií, a kde je to možné,  
využitím interaktívnych dotykových obrazoviek, iTV alebo mobilnej aplikácie iConcierge. Pretože počet 
účastníkov na jednotlivých pobrežných exkurziách je obmedzený, odporúča sa, aby si cestujúci pobrežné 
exkurzie, o ktoré majú záujem, rezervovali ešte pred začiatkom plavby. Zároveň je potrebné si byť vedomý, že 
realizácia niektorých pobrežných exkurzií závisí od minimálneho počtu účastníkov. Minimálny počet 
požadovaných účastníkov je uvedený v programe pobrežných exkurzií a budete upozornení na palube, či vaša 
exkurzia dosiahla minimálneho počtu účastníkov a či sa bude konať. Výlety objednané na palube budú zúčtované 
z palubného účtu pasažiera. Predobjednané výlety (t.j. ešte pred začiatkom plavby) sú splatné okamžite kreditnou 
kartou. Norwegian výslovne upozorňuje, že všetky pobrežné exkurzie (vrátane športových podujatí, divadelných 
predstavení, výstav, okružných jázd, výletov so sprievodcom, atď), či v angličtine, nemčine alebo španielčine apod 
sú dobrovoľné. Norwegian nie je zodpovedná za služby alebo činnosti miestnych organizátorov akcie                             
a nedodržania výkonu pri realizácii svojich programov. Norwegian vystupuje iba ako agent pre služby tretích strán 
a výhradne len ako služba pre pohodlie pasažierov. 

9. JAZYK NA PALUBE 

Vezmite prosím na vedomie, že úradným jazykom na palube je angličtina, a že všetky oznámenia a bezpečnostné 
opatrenia (nudzové cvičenie) budú prebiehať v angličtine. Základná znalosť anglického jazyka je preto 
nevyhnutná. Pokročilá znalosť angličtiny je odporúčaná. 
Norwegian vynakladá všetko úsilie, aby mala multikultúrne medzinárodné hostesky na všetkých lodiach. Táto 
služba je určená na pomoc cestujúcim prekonať jazykové bariéry a pomáhať cestujúcim s možnými problémami 
súvisiacimi s jazykom, ktoré môžu mať. Úlohou medzinárodných hostesiek nie je byť sprievodcom plavby. Inými 
slovami, nezodpovedajú za organizačné aspekty vašej dovolenky, ani nie sú vašim osobným cestovným 
zástupcom. Ak Norwegian nie je schopná poskytnúť túto jazykovú službu na konkrétnej plavbe, prosíme, aby ste 
pochopili, že to nie je dôvod na reklamáciu. 

10. ZÁRUKA 

10.1 Odškodnenie 
V prípade, že cestujúci má dôvod na reklamáciu, môže žiadať o nápravu. Podľa zákona o zárukách a práva na 
oznámenie, je cestujúci povinný oznámiť nedostatky bezodkladne na mieste na konkrétnej lodi na recepcii alebo 
medzinárodnej hosteske a poskytnúť Norwegian časovú lehotu na konkrétnu nápravu s výnimkou, ak to nie je 
možné alebo to Norwegian odmietne. Norwegian môže ponúknuť nápravu tým, že poskytne ekvivalentnú 
náhradnú službu, ak je to primerané. Ak by Norwegian ponúkla cestujúcemu primeranú nápravu, cestujúci je 
povinný ju prijať. V prípade, že cestujúci odmietne primeranú ponuku, stráca nárok na konkrétnu reklamáciu.  
Alternatívne riešenie vášho odškodného adresujte priamo na: 
 
NCL (Bahamas) Ltd., Wiesbaden Office  
Continental Europe Branch  
Kreuzberger Ring 68  
65205 Wiesbaden, Germany  
Tel.: +49 611 36 07 0 

Ak Norwegian, aj napriek svojej povinnosti, neposkytne odškodné v rámci dostatočnej časovej lehoty, pasažier 
môže žiadať o vlastný spôsob odškodného. Hostesky alebo zodpovední členovia posádky nie sú oprávnení uznať 
akúkoľvek reklamáciu, môžu len potvrdiť registráciu sťažností. Ak by pasažier nesplnil túto povinnosť 
spolupracovať, nemá nárok na konkrétnu reklamáciu. 
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10.2 Zníženie ceny/ukončenie zmluvy/Škody 
V nepravdepodobnom prípade, že vada podľa § 651c bode I BGB vznikne počas cesty, ktorá nemohla byť 
napravená, môžete požiadať o zníženie ceny. Toto však platí za predpokladu, že cestujúci neporušil svoju povinosť 
týkajúcu sa nahlásenie závady. Okrem toho, v súlade s § 651e, f BGB, môže pasažier zrušiť dovolenku úplne alebo 
môže požadovať náhradu za neplnenie. 

10.3 Reklamácie a časové limity 
Oznámenie o každej reklamácii musí byť Norwegian poskytnuté podľa zmluvy v lehote do jedného mesiaca po 
skončení cesty. Norwegian odporúča cestujúcim oznámiť reklamáciu písomne. Obmedzenie nároku: Všetky 
cestovné reklamácie (§ 651c-f BGB) predložené Norwegian expirujú po jednom roku. Z toho sú vyňaté zmluvné 
nároky na náhradu škody v dôsledku smrti, zranenia osôb alebo poškodenia batožiny, alebo spôsobené 
poškodenie zdravia. Tie sú obmedzené na 2 roky. Obmedzenie začína plynúť dňom ukončenia cesty podľa zmluvy 
(§ 651g doložka II článok 2 BGB). Reklamácie na protiprávne konanie sú obmedzené na tri roky za predpokladu, 
že nie sú predmetom nemeckého obchodného zákonníka (HGB), Dopravné Právo. Spomenutá reklamácia, kde 
došlo k úmrtiu, zraneniu osôb alebo poškodeniu batožiny, podaná podľa Dopravného zákona (Shipping Law), je 
obmedzená na 2 roky.    

10.4 Ak pasažier nevyužije poskytované služby v dôsledku predčasného návratu alebo z iných naliehavých 
dôvodov, Norwegian sa bude snažiť o náhradu týchto služieb od poskytovateľov služieb s výnimkou, že tieto 
služby nie sú relevantné alebo úhrada je v rozpore s právnym alebo úradnym predpisom. Nárok cestujúceho na 
zrušenie z dôvodu nesplnenia zostane nedotknutý. 

 

11. PAS, VÍZA, COLNÁ PREHLIADKA, MENA A ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY 

Norwegian je zodpovedná za to, že cestujúci sú informovaní o požiadavkách na pas, víza, zdravotný stav a o 
prípadných zmenách v destináciách, do ktorých smerujú plavby, ešte pred začiatkom ich cesty. Norwegian môže 
delegovať túto povinnosť cestovnej agentúre. Pasažieri by si mali skontrolovať pas, víza a ďalšie vstupné 
požiadavky s veľvyslanectvom vo vlastnej krajine. Pritom Norwegian predpokladá, že neexistujú žiadne 
zvláštnosti cestujúceho samotného a potenciálnych spolucestujúcich (napr. dvojité občianstvo, bez štátnej 
príslušnosti). Od občanov EÚ sa vyžaduje elektronicky čitateľný pas, ktorý musí byť platný minimálne šesť 
mesiacov po návrate. To platí aj pre deti a aj na dovolenku v Európe. VSTUPNÉ DOKUMENTY POŽADOVANÉ PRE 
DETI: Deti, ktoré sú držiteľmi elektronicky čitateľného pasu, sú oprávnené vstupovať do USA bez víz, za 
predpokladu, že  elektronicky čitateľný detský pas bol vydaný alebo predĺžený pred 26.októbrom 2006. Akýkoľvek 
elektronicky čitateľný pas dieťaťa vydaný po 26.októbri 2006 (vrátane) neoprávňuje príslušného držiteľa vstúpiť 
alebo mať tranzit v USA bez víz. V tomto prípade normálny elektronicky čitateľný ePass alebo vízum platné pre 
USA musí byť vydané pre príslušné dieťa. Vzhľadom k európskym normám dieťa zapísané do pasu rodičov nebude 
akceptované od 26. júna 2012. K tomuto dátumu každé dieťa potrebuje svoj vlastný cestovný doklad. 
 
Každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá necestuje v sprievode rodičmi oprávnenou osobou zastupovať ich, musí 
mať úradne overené vyhlásenie o súhlase jeho/jej zákonným zástupcom. Na plavby, ktoré zahŕňajú kanadský 
prístav, každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je v sprievode len jedného z rodičov musí mať písomné 
vyhlásenie o súhlase druhého rodiča. 
Je potrebné si byť vedomý, že právne predpisy upravujúce vstup do krajiny, sa môžu kedykoľvek zmeniť, a to         
v krátkej dobe. Cestujúci nájdu predpisy o vstupe platné ku dňu vycestovania na internetových stránkach 
Ministerstva zahraničných vecí, Európskej agentúry obrany alebo na príslušnom veľvyslanectve. Naše webové 
stránky o tom informujú na dennej báze a vaša cestovná agentúra bude tiež informovať o príslušných platných 
predpisoch. Povinnosťou cestujúceho je, aby si tesne pred začiatkom cesty skontroloval situáciu o každej zmene, 
dostupnosti požadovaných cestovných dokladov, všetkých požadovaných očkovaniach a dodržiavaní colných         
a devízových predpisov. Akékoľvek škody vyplývajúce z nedodržania uvedených pravidiel, ako je platenie 
všetkých stornovacích poplatkov hradí cestujúci. Je dôležité, aby sa cestujúci zoznámil s platnými colnými                  
a imigračnými predpismi, ktoré sú uvedené v časti "Otázky a odpovede" v našich aktuálnych informáciách. 
 
Na palube lodí Norwegian platia zákony a zdravotné predpisy Spojených štátov amerických. Vezmite prosím na 
vedomie, že vzhľadom na zvýšenú úroveň bezpečnosti, "Online Check-In", teda povinná registrácia klienta údajmi 
z cestovného pasu, musí byť poskytnutá Norwegian, aj keď cestujúci v skutočnosti nevstupuje do Spojených 
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štátov amerických. Neposkytnutie požadovaných údajov o pase bude brániť cestujúcemu v nalodení sa na loď. 
Cestujúci by mali navštíviť www.ncl.eu, vyplniť online check-in formulár a predložiť príslušné informácie online 
Norwegian najmenej 4 dni pred vyplávaním. Pre Online Check-In formulár, ktorý nie je dokončený online, 
Norwegian účtuje servisný poplatok vo výške 10 EUR na osobu. Pre akékoľvek ďalšie otázky sa obráťte na svojho 
cestovného agenta. Online Check-in nezbavuje povinnosti cestujúceho podrobiť sa kontrole cestovných dokladov 
miestnou hraničnou políciou alebo prístavnými autoritami počas check-inu pri naloďovaní sa v prístave. 
 

12. OBMEDZENIA A VYLÚČENIE Z PREPRAVY                                               

12.1  Cestujúci mladší ako 21 rokov musia byť sprevádzaní v tej istej alebo susediacej kabíne cestujúcim vo veku 
21 rokov alebo starším v deň nalodenia, ktorý výslovne súhlasí, že je zodpovedný za cestujúcich do 21 rokov            
v čase nástupu na palubu. Norwegian nemá povolenie predávať alkohol osobám mladším ako 18 rokov. Pasažieri 
vo veku 18 až 20 rokov musieť mať pri sebe písomný súhlas rodičov, aby im bolo umožnené kúpiť alebo 
konzumovať víno a pivo na palube (s výnimkou plavieb okolo Havaja a Aljašky). Pasažieri, ktorí sú vo veku 18 
rokov alebo starší majú povolenú konzumáciu alkoholických nápojov pri okružných plavbách v Európe, Južnej 
Amerike a Austrálii bez toho, aby museli vyplniť „Alkoholický nápojový formulár pre mladistvých“ (Young Adult 
Alcoholic Beverage Waiver Form). 
 
12.2  Z bezpečnostných dôvodov deti mladšie ako šesť mesiacov nie sú povolené na palube. Avšak pre plavby, 
ktoré majú tri alebo viac po sebe idúcich dní na mori, musí mať dieťa najmenej 12 mesiacov v čase plavby. 
 
12.3  Norwegian neprijíma pasažierky, ktoré začínajú svoj 24. týždeň tehotenstva v čase ich cesty. Nastávajúca 
matka musí mať pri sebe lekárske potvrdenie, ktorým sa ustanovuje termín pôrodu a prehlásenie o dobrom 
zdravotnom stave cestovať. Norwegian nebude zodpovedná za akékoľvek komplikácie tehotenstva, ktoré 
vzniknú alebo sa vyskytujú v priebehu plavby. 
 
12.4 Akákoľvek fyzická výzva alebo zdravotný stav, ktorý si vyžaduje osobitné zaobchádzanie, zdravotnú 
starostlivosť alebo pozornosť musí byť oznámená Norwegian pri rezervácii. V niektorých prípadoch žiadame            
o vyplnenie formulára zodpovednosti. Norwegian má právo odmietnuť alebo zrušiť cestu každému, ktorý podľa 
našho úsudku, je vo fyzickom alebo duševnom stave nevhodnom pre cestovanie, alebo ktorý môže vyžadovať 
starostlivosť nad rámec toho, čo Norwegian môže poskytnúť. Všetci fyzicky postihnutí hostia musia byť 
sebestační. Pasažieri, ktorí sa nedokážu postarať o svoje základné potreby (napr. obliekanie sa, stravovanie sa, 
zúčastnenie sa bezpečnostného nácviku) musí cestovať s osobou, ktorý im bude poskytovať potrebnú pomoc 
počas plavby alebo v prípade núdze. Pasažieri používajúci invalidný vozík musia mať vlastný malý, skladací typ. 
Dôležité informácie pre pasažierov s obmedzenou schopnosťou o pohybe po chodbách, nástupných rampách        
a možnosti prepravy v prístavoch, kde sa hostia prepravujú na malých člnoch je uvedený v časti "Otázky                       
a odpovede" sekcii na www.ncl.eu, u príslušnej cestovnej agentúry alebo nášho rezervačného oddelenia. 
 
12.5  Ak podľa úsudku lodného kapitána po konzultácii s lodným lekárom pasažier už nie je z dôvodu fyzického 
alebo psychického stavu schopný cestovať alebo ak pasažier ohrozuje svoje zdravie alebo bezpečnosť, alebo 
predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie alebo bezpečnosť inej osoby na palube, je lodný kapitán oprávnený 
kedykoľvek zamedziť príslušnej osobe nalodiť sa alebo nariadiť vylodenie danej osoby v príslušnom prístave. 
 
12.6  Nosenie plienok v plaveckých bazénoch alebo výrivkách nie je povolené. Ľudia a deti závislí na plienkach nie 
sú povolené v týchto zariadeniach, a to ani so špeciálnymi plaveckými plienkami. 
 
12.7 Ak je pasažier nakazený infekčným vírusom alebo bakteriálnym ochorením pred alebo počas pobytu na 
palube, lodný lekár má povolené obmedziť tomuto pasažierovi pohyb a ponechať ho vo vlastnej kabíne zo 
zdravotných a bezpečnostných dôvodov. 
 
12.8  Lodné spoločnosti so sídlom v USA majú z dôvodu sankcií americkej vlády, ktoré vydala Office of Foreign 
Assets Control („OFAC“) namierenej proti štátom ako Severná Korea, Kuba, Sudán, Irán a Sýria obmedzený výkon 
podnikania s vyššie uvedenými štátmi a ich občanmi. Preto je politikou Norwegian, že ak ste občanom alebo 
rezidentom týchto sankciovaných štátov, nebudete môcť plaviť sa na palube lodí Norwegian, pokiaľ sa 
nepreukážete platným dokumentom preukazujúcim občianstvo štátu, na ktorý nie sú uvalené sankcie alebo 
preukazujúcim status rezidenta štátu, na ktorý nie sú uvalené sankcie a môžete uhradiť cestovné a akékoľvek 
ďalšie výdavky prostredníctvom banky v štáte, na ktorý nie sú uvalené sankcie.  
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13. ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ NA PALUBE 

Každá loď Norwegian je vybavená tzv. zdravotníckym centrom (Medical Centre), v ktorom lekár a zdravotná 
sestra poskytnú základnú zdravotnú starostlivosť. V súlade so zdravotníckymi predpismi USA a Medzinárodnej 
rady lodných spoločností, je každá loď Norwegian vybavená zdravotníckym materiálom a základnými liekmi. 
Zdravotná starostlivosť na palube môže byť poskytnutá avšak len v obmedzenej miere a spočíva iba v primárnej 
starostlivosti. V prípade akéhokoľvek ohrozenia môže pacient opustiť loď v nasledujúcom prístave na vlastné 
náklady. Liečba musí byť zaplatená bezprostredne na mieste a nemôže byť fakturovaná pacientovej poisťovni. 
Pasažier dostane podrobnú faktúru, ktorú môže predložiť svojej poisťovni na preplatenie. Služby poskytované 
lodným lekárom nie sú zahrnuté v cestovnej zmluve a lodný lekár nie je viazaný pokynmi Norwegian, pokiaľ sa to 
týka jeho profesionálneho rozhodnutia.        

14. OCHRANA DÁT 

Počas procesu rezervácie cestujúci poskytne Norwegian osobné údaje požadované bezprostredne  pre realizáciu 
cesty. Norwegian vykoná rezervačnú objednávku v súlade s platnými ustanoveniami o ochrane údajov. 
Norwegian používa osobné údaje pasažierov na vykonanie požiadaviek, objednávok a žiadostí, ako aj na prieskum 
trhu výlučne pre Norwegian. Iba v prípade, že už predtým bol udelený Norwegian klientov súhlas, Norwegian 
použije údaje na záležitosti vzťahujúce sa na produkty a pre marketingové účely. Norwegian upozorňuje na 
skutočnosť, že používa osobné údaje ako sú meno, adresa a/alebo e-mailová adresa, aby priebežne informovala 
svojich klientov o Norwegian Latitudes klube a zaslala bulletiny prostredníctvom e-mailu a/alebo poštou. Osobné 
údaje budú použité pre zaslanie uvedených informácií len vtedy, ak o ne klient požiadal cez internetovú stránku 
Norwegian. Je možné kedykoľvek požiadať o zrušenie súhlasu na použitie osobných dát k uvedeným účelom. 
Akékoľvek osobné údaje budú poskytnuté iba spoločnostiam zapojeným do rezervácie. Norwegian nesmie 
poskytovať osobné údaje tretej osobe bez toho, aby získala výslovný súhlas klienta alebo bez toho, aby mala zo 
zákona povinnosť tak urobiť.  

15. RÔZNE 

Je potrebné mať na pamäti, že všetci pasažieri musia absolvovať check-in v deň nalodenia najneskôr dve hodiny 
pred časom odplávania uvedeného v dokumentoch k plavbe. Je povinnosťou cestujúcich dodržať tento čas                
v prístave nalodenia. Všetky náklady vzniknuté v dôsledku nenalodenia sa na palubu lode včas v prístave 
nalodenia hradí klient. 
Vo všetkých prístavoch sa cestujúci musia vrátiť na loď nie neskôr ako jednu hodinu pred plánovaným časom 
odplávania. Taktiež je potrebné si byť vedomý, že lodný čas a čas na pevnine môžu byť rôzne a je povinnosťou 
pasažiera vrátiť sa na loď včas, aby nezmeškal loď. Všetky náklady spojené s prepravou pasažiera na opätovné 
nalodenie zahŕňajú, ale nie sú obmedzené len na štátne poplatky, poplatky za víza, ubytovanie, stravu, cenu 
leteniek, prenájom automobilov alebo agentúrne poplatky, sú na vlastné náklady pasažiera. 
Pre vašu informáciu žiadame, aby ste si prečítali sekciu "Otázky a odpovede" (Frequently Asked Questions)               
v informačnej brožúre alebo online na www.ncl.eu. S ďalšími otázkami sa prosím obráťte na cestovnú agentúru 
alebo našu rezervačnú kanceláriu. 

16. INFORMÁCIE O RIEŠENÍ KLIENTSKÝCH SPOROV 

V súlade s informačnými požiadavkami zákona o klientskom vysporiadaní (VSBG) Norwegian týmto oznamuje, že 
sa nezúčastňuje v žiadnom procese riešenia klientských sporov. Avšak v prípade, že sa riešenie klientských sporov 
v budúcnosti stane zákonnou požiadavkou, Norwegian o tom bude informovať a zavedie nové príslušné 
procedúry. Všetci klienti, ktorí uzavreli cestovné zmluvy elektronicky, majú možnosť obrátiť sa na existujúcu 
online platformu riešenia klientských sporov EÚ na :  

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=EN. 

17. MIESTO JURISDIKCIE 

Miestom jurisdikcie pre súdne procesy s Norwegian bude Wiesbaden, Nemecko. Výlučne nemecké právo bude 
uplatnené, pokiaľ ide o zmluvný vzťah medzi cestujúcim a Norwegian. To isté platí aj pre celý právny vzťah. Pokiaľ 
ide o nemecké právo, nevzťahuje sa na súdy proti Norwegian v zahraničí, s ohľadom na  zodpovednosť 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=EN
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organizátorov pobrežných výletov (Tour Operator) v skutkovej podstate, nemecké právo sa vzťahuje najmä na 
právne dôsledky, pokiaľ ide o druh, rozsah a výšku nárokov zákazníka. 

TOUR OPERATOR:  
NCL (Bahamas) Ltd., Wiesbaden Office  
Continental Europe Branch  
Kreuzberger Ring 68  
65205 Wiesbaden, Germany  
Tel.: +49 611 36 07 0 

Domicil pobočky je Wiesbaden (okresný súd (Amtsgericht) Wiesbaden HRB 21772) 
Permanentní manažeri pobočky: Christian Böll, Kevin Bubolz 
 
Právna štruktúra zahraničného podniku: Oslobodená spoločnosť podľa bermudského Registra zahraničných 
spoločností : registrácia na Bermudách, registračné číslo. 34680 
Domicil zahraničnej spoločnosti: Hamilton / Bermudy 
Generálny riaditeľ: Frank Del Rio 
 
Apríl 2017 (s výhradou na zmeny a tlačové chyby) 


