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Obstarávateľ má nárok na storno poplatok podľa tohto bodu aj v prípade, ak pred začatím zájazdu od 
zmluvy odstúpi Obstarávateľ z dôvodu porušenia povinností Objednávateľom. Storno poplatok je 
zmluvná pokuta dojednaná v zmysle týchto všeobecných zmluvných podmienok. 

§. V prípade odstúpenia Objednávateľa od zmluvy podľa bodu 4 článku VI. tejto zmluvy sa
Objednávateľ zaväzuje uhradiť Obstarávateľovi storno poplatok v závislosti od dátumu doručenia
písomného odstúpenia Obstarávateľovi nasledovne:
viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt 30% z celkovej ceny pobytu
29 - 20 dní pred nástupom na pobyt 50 % z celkovej ceny pobytu

· 19- 10 dní pred nástupom na pobyt 75 % z celkovej ceny pobytu
9 - 6 dní pred nástupom na pobyt 90 % z celkovej cenypobytu ,_
5 dní a menej pred nástupom na pobyt 100 % � celkovej ceny pobytu

Obstarávateľ má nárok storno poplatok odrátať od zaplatenej zálohy alebo zaplatenej sumy pobytu
Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše Objednávateľ formou e-mailu na adresu: twistovo@twistovo.sk

VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné vzťahy sa v otázkach, ktoré nie sú upravené priamo v tejto
zmluve sa riadia Všeobecnými podmienkami a postupmi objednávania pobytov, zverejnenými aj na
webovej stránke www.twistovo.sk a ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
2. Ak niektoré ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, nevykonateľným alebo odporujúcim
právnym predpisom, platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy nie je
dotknutá. Zmluvné strany sú povinné nahradiť dotknuté ustanovenie zmluvy tak, aby jeho nové
znenie bolo v súlade s právnym poriadkom a aby sa čo najviac približovalo obsahu a účinkom
nahradzovaného ustanovenia a pôvodnému úmyslu Zmluvných strán a v súlade so zmluvou.
3. Zmluvu možno meniť po dohode oboch Zmluvných strán, len očíslovanými písomnými dodatkami
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4. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej Zmluvnej strane akúkoľvek
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu Zmluvnej strany uvedenú v úvode tejto zmluvy,
pqkiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená Zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že doručovať písomnosti podľa tejto zmluvy je možné aj
prostredníctvom e-mailu, s tým, že písomnosť sa považuje za doručenú dňom doručenia potvrdenia
o doručení e-mailu odosielajúcej Zmluvnej strane.
5. Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží jeden
rovnopis.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje"'
ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy obsiahnuté v zmluve
považujú za určité a zrozumiteľné. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by
spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy. Zmluvné strany na znak súhlasu s jej
obsahom zmluvu podpísali.
7. Platnosť tejto zmluvy je k poslednému dňu pobytu podľa článku II. Bodu 1.
8. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:
• Certifikát pre prípad úpadku Obstarávateľa
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