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www.fifo.sk                                                                      Good ways, milí priatelia! 

Vážený klient,  

dostávajú sa Vám do rúk cestovné informácie, ktoré potrebujete vedieť pred, ale aj počas Vašej dovolenky. Tieto cestovné informácie nedostanú 
všetci účastníci, ale len účastník, ktorý je na zmluve o obstaraní zájazdu (na prihláške) uvedený ako objednávateľ. Preto Vás prosíme, aby ste  
s týmito dôležitými informáciami oboznámili ostatných spoluúčastníkov zájazdu. Podrobné informácie sú uvedené v našom katalógu alebo na našej 
internetovej stránke www.fifo.sk Želáme Vám príjemnú dovolenku.                         

Pred cestou si nezabudnite:  
* Platné cestovné doklady. Pred odchodom na dovolenku si skontrolujte ich platnosť!  
Cestovným dokladom pre vstup každého  občana SR  do krajín Európskej únie je platný cestovný pas (CP), resp. občiansky preukaz (OP).   
Každé dieťa musí mať vlastný cestovný pas. Mimo krajín Európskej únie (Turecko a podobne) je každý občan SR povinný cestovať  
s vlastným platným cestovným pasom (CP). Zvláštny režim platí pre klientov, ktorí nie sú občanmi SR. Je ich povinnosťou zabezpečiť si 
doklady oprávňujúce ich vstup na územie krajiny kam cestujú, resp. na územie krajín, ktorými budú prechádzať. Tieto informácie majú odporúčací 
charakter. CK FIFO nezodpovedá za zmeny. Aktuálne informácie o cestovných dokladoch získate na www.foreign.gov.sk v sekcii Štáty sveta. 
 
* Kópie osobných dokladov + 2 fotografie si vezmite so sebou a uschovajte oddelene - uľahčí to vybavovanie v prípade ich straty (odporúčanie). 
* Platobné karty alebo dostatočnú finančnú rezervu v EUR alebo v inej mene použiteľnej v cieľovom mieste. Chorvátsku a bulharskú menu 
zakúpite v letných mesiacoch už aj vo vybraných bankách na Slovensku. Finančná rezerva slúži na prípadné lekárske ošetrenie, na nákup 
suvenírov, zakúpenie  výletov na mieste, prenájom slnečníka, ležadla a pod. 
* Pri individuálnej doprave musia byť motoristi vybavení dostatočnou finančnou rezervou na diaľničné poplatky, čerpanie pohonných hmôt 
v zahraničí, parkovanie auta a tiež na nepredvídané výdavky.  
* Pri ubytovaní bez poskytovania stravy klienti musia počítať s finančnou hotovosťou na nákup potravín.  
* Pri zájazdoch autobusovou dopravou drobnými eurami na možnosť zakúpenia si nápojov v autobuse.  
* Zoberte si doklady o zaplatených službách - Zmluvu o obstaraní zájazdu, tieto cestovné informácie, voucher (ak ste ho obdržali). 
* Dostatok liekov, ktoré pravidelne užívate. Ak trpíte kinetózou, vezmite si lieky proti nevoľnosti pri cestovaní, tiež lieky proti bolestiam, horúčke, 
proti žalúdočným ťažkostiam, rýchloobväzy a dezinfekčný prostriedok na ošetrenie drobných poranení, prípadne prípravok na popáleniny, 
prípravok na očný kúpeľ (naviaty piesok z pláže), ochranné prostriedky (repelent) proti hmyzu,  atď.  
* Kameru, resp. fotoaparát a dostatok fotomateriálu, k digitálnemu fotoaparátu a kamere pamäťové karty, pamäťovú banku, nabíjačku. 
* Mobilný telefón - nezabudnite si aktivovať roaming a zabaliť nabíjačku.  

Cestovné poistenie (ak máte uzatvorené)  
Komplexné cestovné poistenie Union zahŕňa krytie celého radu možných rizík (od poistenia storna zájazdu, cez poškodenie alebo stratu batožiny, 
dokladov, náklady na advokáta, až po úraz a smrť). Upozorňujeme, že aj napriek takémuto poisteniu, treba v zahraničí  počítať s tým, že drobné 
lekárske zákroky a lieky sa platia v hotovosti. Účtenky a potvrdenky si starostlivo uschovajte ako doklad pre poistovňu, pre účely preplatenia. 
V prípade ochorenia alebo úrazu, keď vyhľadáte lekára, zoberte si so sebou doklad totožnosti (CP alebo OP) a Zmluvu o obstaraní zájazdu, kde 
sa nachádza číslo Vašej poistnej zmluvy (č. 12711053). V prípade poistnej udalosti volajte infolinku Union 00421 2 20811811 (zo zahraničia). 
Viac informácií nájdete na www.union.sk 

Reklamácie a ich riešenie 
Reklamáciu kvality a úplnosti služieb je treba uplatniť bez meškania  na mieste u nášho delegáta, resp. zástupcu CK FIFO. Ten je povinný ju prijať 
a v prípade oprávnenosti vybaviť priamo na mieste. Ak nie je reklamácia vybavená k plnej spokojnosti klienta, je zástupca CK FIFO povinný 
urobiť zápis a postúpiť ho na riešenie kompetentnému pracovníkovi CK. Ak ste presvedčený, že zástupca CK FIFO neurobil pre vyriešenie Vašej 
reklamácie všetko, môžete využiť našu službu "RÝCHLA LINKA" a v podobe SMS-správy zaslať popis Vášho problému na číslo 
00421/917/798195. Reklamácia bude riešená na centrále CK FIFO a výsledok riešenia Vám bude zaslaný na mobilný telefón. Pracovníci CK FIFO 
sú povinní reklamáciu vybaviť v súlade s Reklamačným poriadkom CK FIFO. Ten je na požiadanie k nahliadnutiu v každej pobočke CK FIFO, u 
autorizovaných predajcov CK FIFO a u delegátov CK FIFO v každom pobytovom mieste. 
 

FIFO súťaže 2014! 
Dotazník a fakultatívne výlety  
Aj tento rok má pre Vás  Cestovná kancelária FIFO v ponuke súťaž o zájazd podľa vlastného výberu v hodnote 500,- € za vyplnený elektronický 
dotazník zaslaný do dvoch týždňov po návrate z dovolenky. Do zlosovania o tento zájazd budú zaradené aj lístky z fakultatívnych výletov. Ich 
čísla uveďte v časti „Zlosovanie lístkov z fakultatívnych výletov”. Lístky si uschovajte. V prípade výhry ich bude potrebné predložiť. Elektronický 
dotazník nájdete na našej webovej stránke www.fifo.sk/dotaznik.  
Najkrajšia dovolenková fotografia  
Ak nám do 30.9.2014 pošlete digitálne fotografie z Vašej dovolenky môžete vyhrať zájazd s CK FIFO v sezóne 2015 podľa vlastného výberu v 
hodnote 330,- €. Pravidlá a podmienky fotosúťaže nájdete na www.fifo.sk/fotosutaz. 
 
 
CK FIFO sa predstavuje:  Rok založenia 1990   ::  Už 24. sezóna!   ::   Firemné heslo: Úcta k človeku   ::   www.fifo.sk/o-nas/  
 
TOP 5 na Slovensku 
V ankete časopisu Cestovateľ "O najobľúbenejšieho touroperátora na Slovensku" sme sa umiestnili na krásnom štvrtom mieste. Aj vďaka Vám! 
 
PALETA SVET  
Letné dovolenky     – Turecko, Bulharsko, Chorvátsko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Grécko a každý rok nové krajiny a destinácie 
FIFO excellent     – výber ubytovacích kapacít pre náročných klientov 
Slovensko      – wellness pobyty, relaxačné pobyty, pobyty na horách, kúpele nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a v Maďarsku 
Poznávačky     – kvalitné letecké poznávacie zájazdy a populárne pobytovo-poznávacie zájazdy 
FIFO City breaks     – pobyty v európskych a svetových metropolách s atraktívnym programom (romantika, svetové galérie, futbal,...) 
FIFO School              – jednotka na trhu v ponuke pobytov pri mori a poznávacích zájazdov pre školy a skupiny 
CK Lipa - Špecialista na Chorvátsko - ponúkame Vám veľký výber pobytov v Chorvátsku od našej dcérskej spoločnosti.  


