Ceník poplatků za služby oddělení Business Travel
(platný pro nesmluvní zákazníky od 1.10.2021)

Transakční poplatek za zajištění cestovní služby

cena v Kč / úkon

vystavení letenky rezervované off-line (telefonicky/e-mailem)
vystavení letenky rezervované on-line na okletenky.cz

900
600

zajištění doplňkových služeb k letence (rezervace sedadel, zavazadel, občerstvení,
přepravy zvířete, zajištění odbavení apod.)
zajištění letištního salonku
zajištění parkování na letišti
zajištění ubytování / pronájmu automobilu
zajištění vlakové, autobusové jízdenky, lodního lístku
uzavření cestovního pojištění
zprostředkování zajištění víza k letence (velvyslanectví se sídlem v Praze)
zprostředkování zajištění víza k letence (velvyslanectví se sídlem ve Vídni)
konference, kongresy, eventy, meetingy, incentivy

400
500
500
500
500
400
800
1400
smluvní poplatek

Transakční poplatek za změnu/storno cestovní služby

cena v Kč / úkon

změna/storno již vystavené letenky/voucheru - na žádost cestujícího
změna/storno již vystavené letenky/voucheru - ze strany letecké společnosti
změna/storno doplňkových služeb k letence (rezervace sedadel, zavazadel,
občerstvení, přepravy zvířete, zajištění odbavení apod.)
změna/storno ubytování / pronájmu automobilu
změna/storno vlakové, autobusové jízdenky, lodního lístku
změna/storno cestovního pojištění
Využití služby help desk 24/7 mimo pracovní dobu + transakční poplatek dle úkonu

700
450
0
400
300
300
1 200 Kč

OK-TOURS a.s. Letenky, služební cesty
Jana Masaryka 39, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
Tel.: +420-221 509 111, Fax: +420-221 509 129 E-mail: letenky@oktours.cz
společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 300 IČ: 00563391, DIČ: CZ699003191,
č. účtu: 913993/0300

Pracovní doba: pondělí–pátek 08:30 – 17:30 hod

Poznámky:
Pokud není cena za službu uvedena v tomto ceníku, bude dohodnuta ad-hoc mezi zákazníkem
a OK-TOURS před zajištěním předmětné služby.
Ceny jsou uvedeny za jednotku (letenka, pokoj, auto, transakce apod.).
Ceny jsou uvedeny vč. DPH, pokud je daná služba zpoplatněna DPH.
Pokud je součástí rezervace více letenek, tak je poplatek účtován ke každé letence zvlášť.
Při zajištění změny nebo refundace již vystavené letenky postupuje OK-TOURS v souladu s platnými
tarifními podmínkami, které stanovuje letecká společnost. Případné tarifní pokuty či příplatky
požadované leteckou společností je nutné připočítat k ceně za zajištění dané služby.
K ceně za zprostředkování víza je nutné připočítat další náklady, které budou kalkulovány dle reálné
objednávky (např. pozvání do Ruska, příplatek za urgentní vízum, poplatky účtované velvyslanectvím,
popř. jiným zprostředkovatelem apod.).
Při zajištění skupiny (10 a více osob cestujících společně) může společnost OK-TOURS poskytnout z výše
uvedených cen množstevní slevu.
Služby incomingového oddělení (transfery, ubytování v ČR, konference, teambuilding apod.) –
standardní je připočítáváno k touroperátorské ceně služby 10 % + 21 % DPH. *Při zajišťování služeb pro
korporátního zákazníka může společnost OK-TOURS poskytnout při uzavření smlouvy z výše uvedených
cen množstevní slevu nebo jiné výhody.
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