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1. PRADINĖ ĮMOKA TIK 30%

Akcijos „Svajonės už prieinamą kainą“ 7-ojo etapo metu sumokėkite už savo pasirinktą kelionę į vieną iš ITAKA Lietuva 
siūlomų kelionių tik 30% (trisdešimt procentų) pradinę įmoką už asmenį, o visą likusią sumą galėsite sumokėti likus ne mažiau 
kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki išvykimo. Jei kelionė užsakoma likus mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 
iki išvykimo, visa kelionės kaina turi būti sumokėta iš karto. Jei Akcijos „Svajonės už prieinamą kainą“ metu turistas įsigyja kelias 
Akcijos „Svajonės už prieinamą kainą“ keliones iš karto arba skyrium, kiekvienai tokiai Akcijos „Svajonės už prieinamą kainą“ 
kelionei šios Pirkimo sąlygos taikomos atskirai. Kelionės atsisakymo atveju yra taikomas Turizmo Paslaugų Teikimo sutarties 
Bendrųjų Sąlygų 8.1.2 punktas.

Šios kelionių organizatoriaus UAB „Itaka Lietuva“ (toliau – „ITAKA Lietuva“) vykdomų išankstinių vasaros atostogų pardavimų 
(toliau – Akcija „Svajonės už prieinamą kainą“) pirkimo sąlygos (toliau – „Pirkimo sąlygos“) nustato Akcijos „Svajonės už prieinamą 
kainą“ pirkimo sąlygas, nuolaidas, apmokėjimo tvarką, išimtis ir kt. Akcijos „Svajonės už prieinamą kainą“ trukmė – nuo 
2019.09.17 - 2020.03.31 imtinai. Pirkimo sąlygos ir Akcijos „Svajonės už prieinamą kainą“ kainos gali būti keičiamos.

AKCIJA: „Svajonės už prieinamą kainą“
7 ETAPAS (2020.03.06-2020.03.31)

Išankstinių vasaros atostogų (akcijos „Svajonės
už prieinamą kainą“) pirkimo sąlygos:

a) NEMOKAMA REZERVACIJOS PAKEITIMO GARANTIJA

Garantuojame nemokamą vienkartinį Akcijos „Svajonės už prieinamą kainą“ kelionės rezervacijos pakeitimą iki 
2020.03.31, bet ne vėliau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki išvykimo. Šiuo laikotarpiu galite pakeisti rezervuotos 
Akcijos „Svajonės už prieinamą kainą" kelionės išvykimo datą, trukmę, kryptį, viešbutį, kambario tipą ir maitinimo tipą 
arba pakeisti keliaujančius asmenis į bet kurį kitą tiek pat ar daugiau kainuojantį 2020 m. vasaros sezono pasiūlymą, 
dalyvaujantį Akcijoje „Svajonės už prieinamą kainą“. 

2. GARANTIJŲ PAKETAS

3.  KIEKVIENAS PASIŪLYMAS TURI RIBOTĄ VIETŲ SKAIČIŲ.

4.  IŠANKSTINIAMS VASAROS ATOSTOGŲ PARDAVIMAMS (AKCIJAI „SVAJONĖS UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ") 
     NETAIKOMOS JOKIOS KITOS NUOLAIDOS, KURIOS NĖRA PAMINĖTOS TAISYKLĖSE. 

5.  NUOLAIDOS NESUTEIKIAMOS VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS, KURIEMS SKIRTOS PAPILDOMOS VIETOS 
     (PRISTATOMOS LOVOS) IR KURIE NAUDOJASI NEMOKAMOMIS VIEŠBUČIŲ PASLAUGOMIS. 

6.  AKCIJA „SVAJONĖS UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ“ 7-ASIS ETAPAS VYKSTA NUO 2020 M. KOVO 6 D. IKI       
     2020 M. KOVO 31 D. 

b) NESIKEIČIANČIOS KAINOS GARANTIJA

Garantuojame, kad rezervuotos kelionės kaina nesikeis iki išvykimo dienos. Oro uosto, transporto kaštu ir kitu mokesčių 
padidėjimas neturės įtakos rezervuotos kelionės kainai.

Akcijos „Svajonės už prieinamą kainą“ sąlygos nebetaikomos, jei pasibaigus Akcijos „Svajonės už prieinamą kainą" galiojimo 
terminui keičiama kelionė ar atitinkama Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlyga.

2020 m. vasaros sezono kelionės pažymėtos               ikonėle. Akcijos „Svajonės už prieinamą kainą“ kelionės pakeitimai 
atliekami pagal rezervavimo dieną galiojančias ITAKA Lietuva kainas. Garantija negalioja Akcijos „Svajonės už prieinamą 
kainą" kelionės pakeitimams į jokią kitą pigesnę ITAKA Lietuva kelionę. Pasibaigus Akcijai „Svajonės už prieinamą kainą” 
(t.y. nuo 2020.03.31) įsigalioja Turizmo Paslaugų Teikimo Bendrosios Sąlygos. Pasinaudojus šiame punkte nurodyta 
nemokama rezervacijos pakeitimo garantija, žemiausios kainos garantija, nurodyta 2 (a) punkte nebegalioja.


