
 

 
 

 

SUVI 2023 VARAJASE TELLIJA SOODUSTUSTE ERITINGIMUSTE LISA 

MADALAMA HINNA GARANTII + 

(broneeringutele, mis on vormistatud alates 01.01.2023) 

 

Lisateenus „Madalaima hinna garantii +“ sisaldab:  

• Madalaima hinna garantiid Novatoursi poolt korraldatud reisidele - broneeri suvepuhkus nüüd ja võid olla 

kindel, et saad puhkusele minna soodsaima hinnaga. Kui Sinu valitud paketi hind tulevikus langeb, 

tagastame Sulle hinnavahe. 

• Kütuse hinnatõusu kaitset - kaitseb Sind võimalike lennukikütuse hindade muutuste eest. 

• Alates 01.01.2023 on lisateenuse hind 46 € / reisija. 

 

Lisateenuse „Madalaima hinna garantii +“ tingimused:  

Garanteerime Sulle reisipaketi kõige soodsama hinnaga. Kohustume Sulle tasuma hinnavahe juhul, kui hooaja 

vältel Novatoursi valikusse kuuluv sama reisipakett on müügis soodsama hinnaga. 

• Teenus tuleb lisada kõikidele broneeringus olevatele reisijatele broneeringu vormistamise hetkel. 

Tühistamise korral teenuse tasu ei tagastata. 

• Madalaima hinna garantii kehtib ainult täpselt samale pakettreisile (samad väljumised/saabumised 

samadest lennujaamadest, samale sihtkohta saabumise ja lahkumise kuupäevale, samale hotellile ning 

samale toa- ja toitlustustüübile). 

• Madalaima hinna garantiid saab sooviavaldus esitades kasutada mitu korda, kui reisi väljumiseni on 

jäänud rohkem kui 7 kalendripäeva. 

• Madalaima hinna garantii kaotab kehtivuse 7 kalendripäeva enne reisi väljalendu. 

• Madalaima hinna garantii kehtib ainult Novatoursi pakutavatele reisipakettidele. 

• Madalaima hinna garantii ei kehti lennupiletite, kaugreiside, ainult majutuse, lisateenuste ja Baltimaade 

majutuspakettide broneerimisel. 

• Madalaima hinna garantii kehtib ainult reisipaketi baashinnale (paketi hinda arvestatakse ilma 

lisateenuste ja madalaima hinna garantii teenuseta). 

• Madalaima hinna garantii ei kehti reisitingimuste või vastava reisilepingu muudatuste korral. 

• Madalaima hinna garantii kasutamiseks tuleb täita avaldus, kuhu on vajalik lisada broneeringu number 

(nt TN000000), ekraanipilt Novatoursi kodulehelt, kust nähtub sama reisipaketi soodsam hind, ja 

kuupäev, millal hinnamuutust märgati. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 48 tunni jooksul pärast 

hinnamuutuse fikseerimist. Madalaima hinna garantii rakendumisest teavitatakse klienti e-maili teel. 

• Teenuse kasutamata jätmisel teenuse maksumust ei tagastata. 

• Broneeringu annulleerimisel lisateenuse maksumust ei tagastata. 

 

Kütuse hinnatõusu kaitse 

Teenus on osa reisipaketi kütusehinnast ja kaitseb reisijat võimalike edasiste kütusehindade muutumiste eest. 

 

https://www.surveymonkey.com/r/L6BFQWW

