ПЪТЕВОДИТЕЛ
НА ЛЕТОВНИКА
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРЕДИ
ПЪТЕШЕСТВИЯ

ПОМОЩ И СЪДЕЙСТВИЕ
ПРИ ПРОВАЛЕНА ВАКАНЦИЯ

ЗАСТРАХОВКИ ЗА ВЕСЕЛО
ИЗКАРВАНЕ

Хотел Самотен остров

ПОЧ

ЕВРОПЕЙСКИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

Безплатна и персонална
помощ за потребителите,
които имат проблеми с
трансгранични покупки
в ЕС, Исландия или
Норвегия.

Европейският потребителски център (ЕПЦ)
България е част от мрежа от 30 Европейски
потребителски центъра (ECC-Net), каквито има
във всяка държава членка на Европейския
съюз, Исландия и Норвегия.
Ако пътувате в Европа или купувате стоки и
услуги от друга държава членка, Исландия
или Норвегия, консултацията с нас може да
ви спести време и пари и да ви помогне да
избегнете проблеми!
www.ecc.bg
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ЧИВКА
ВАКАНЦИЯТА ЗАПОЧВА

ВАКАНЦИЯ

Независимо колко внимателно сте планирали вашата
ваканция, винаги може да се случи неприятен проблем отменен полет, счупен куфар, непредвидена или дори скрита
такса, анулирана хотелска резервация, както и много други.
Най-честите от тях са:

Проблеми с транспорта

Самолетът закъснява или багажът го няма

Резервации и пакети

Следобедната дрямка се прекъсва от шума на
близкото летище

Наем на автомобили

Депозитът не се връща, защото са открити „още“
щети след връщането на колата

Плащания

Платената сума е по-голяма от тази на
фактурата

Помощ на място
Nе gоvоri bulgarski?!
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ЗАТЕГНЕТЕ КОЛАНИТЕ!

Дори и да сте пристигнали навреме
пред гейта, няма гаранция, че ще
излетите или кацнете по разписание.
Причините могат да бъдат найразнообразни - самолетът още не е
пристигнал, лоши метеорологични
условия, стачки и т.н.
Закъснение на предстоящ полет
Поискайте информация от
представителите на авиокомпанията.
След втория час можете да поискате
храна или напитка, а ако си ги
закупите, запазете бележките или
ги снимайте. След това ще можете
да поискате платената сума от
авиокомпанията. При полет на
следващия ден, авиокомпанията
трябва да ви осигури хотел, както и
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да организира транспорта до и от
него.
Закъснение при пристигане
Може да имате право на парично
обезщетение при пристигане 3 часа
след разписаното време. Подайте
жалба на сайта на авиокомпанията.
Отменен полет или отказан
достъп до борда
Посетете гишето на
авиокомпанията и поискайте:
✓✓ премаршрутиране възможно
най-скоро
✓✓ премаршрутиране на друга дата
✓✓ отказ от пътуване и връщане на
сумата на билета

LOST & FOUND

Различните авиокомпании следват собствени
политики за багажите, но по отношение на
регистрираните („чекирани“) багажи те са
сравнително стандартизирани. За съжаление,
почти всички проблеми се случват при
пристигане. Ако не намерите куфара си на
лентата за багажи, подайте сигнал пред Lost
& Found гишето на летището още докато сте
там и запазете протокола у вас. Пишете и до
авиокомпанията. Ако куфарът не пристигне
до вас в следващите 3 седмици, издирването
му ще бъде преустановено и ще се счита за
изгубен, или ако пък пристигне, но е счупен отново подайте жалба до авиокомпанията, за
да получите обезщетение.

Важно е да се знае!
Нискобюджетните
компании имат стриктни
правила за багаж и не
приемат компромиси.
Във ваш интерес е да се
запознаете предварително
с условията им, за да не
плащате допълнителни
такси.

Превантивни мерки
Повечето туристически застраховки, а и
някои кредитни карти покриват тези рискове.
Въпреки това избягвайте да поставяте скъпи
или ценни предмети в регистрираните багажи.
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НАСТАН

DO NOT DISTURB!

След като вече сте кацнали е време да
се настаните, да хвърлите багажа и да
се потопите в океана от безгрижие.
За да си подсигурите този плавен
преход, трябва да преминете през
няколко етапа на подготовка.
Проверете хотела/мястото за
настаняване
Разгледайте внимателно контактите,
условията, локацията, както и
галерията на мястото за отсядане
преди да направите резервация.
Всяко несъответствие по-късно
ще се сравнява с тях. Коментари на
гостували клиенти, както и ревюта
също могат да бъдат полезни.
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Прочетете условията
Повечето хотели по света имат
стандартно време за регистриране
и напускане. Ако избраното място
е с различен график, преценете
маршрута и си оставете свободно
време за непредвидени събития.
Резервирайте с едно наум
Много сайтове предлагат
посреднически услуги, където лесно
можете да сравните цени, локация и
дори да резервирате чрез тях. Тези
резервации обаче не се сключват
с посредника, а директно с хотела/
мястото и плащанията в повечето
случаи отиват пак към тях.

НЯВАНЕ
ЛЕГЛО И ЗАКУСКА

Новите технологии позволиха да се развият
нови възможности за отдаване под наем
на лична собственост. Днес можете да
се свържете през онлайн платформи със
собственика на апартамент, самостоятелна
стая, къща или легло в общо помещение и дори
да платите предварително от телефона. Този
лесен начин на договаряне е и значително поевтин, а и позволява по-лично отношение към
гостуващите.
Прочетете включените услуги в цената, както
и тези, които може да се наложи да платите
допълнително. Обикновено почистването е
услуга, която не се показва в първоначалната
оферта, а при по-кратки престои тя излиза
сравнително по-скъпа от по-дългите.

Не забравяйте!
Тези места си остават
лична собственост и сте
длъжни да се съобразявате
с поставените условия.
Прочетете ги внимателно
преди да резервирате, тъй
като могат да бъдат найразлични. Най-честите
спорове са по отношение
на домашните любимци,
шумни купони и неканени
гости.
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BON VOYAGE!

Внимавайте!
Новите правила за подобра защита не важат
при всички туристически
пакети - например като
резервирате от различни
доставчици транспорт и
настаняване, някои видове
служебни пътувания или
пакети с продължителност
под 24 часа, но без
настаняване.

Най-лесно е, когато някой друг организира
всичко вместо вас. Така се спестяват време и
усилия, а те трябва строго да се пазят за поприятни емоции.
Какво е пакетно туристическо пътуване?
Туристически пакет е комбинация от наймалко две различни услуги (транспорт,
настаняване, наемане на автомобил) за целите
на едно и също пътуване, където:
А/ се закупуват накуп от един търговец с един
договор, или
Б/ се закупуват от няколко доставчика на
такива услуги, но са били рекламирани под
обща цена, плащането е на едно място и
се позволяват промени в услугите, а ако са
онлайн - да са в рамките на 24 часа.
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НАКРАТКО...
В България всички търговци, предлагащи пакетни почивки, са длъжни да
бъдат регистрирани. Напишете „Регистър на регистрираните туроператори
и туристически агенти“ в която и да е интернет търсачка и проверете
вашата фирма.
Туроператорът или туристическият агент сключва с туриста от името
и за сметка на лицензиран застраховател задължителна застраховка
„медицински разходи при болест и злополука на туриста“ при пътувания
извън страната.
Ако по време на пакетна почивка възникнат трудности, например ако имате
здравословни проблеми или изгубите паспорта си, туроператорът или
агентът трябва да ви окаже помощ, например да ви предостави информация
за здравните услуги или за консулската помощ, а също така трябва да ви
помогне да намерите алтернативни начини за пътуване, ако се налага.
Имате право да се откажате от договора, ако туроператорът увеличи
цената с над 8%. Ако пък в последния момент не можете да заминете,
при определени условия можете да прехвърлите пакета на друго лице с
предизвестие до туроператора не по-късно от 7 дни преди заминаването.
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ХЕЧБЕК ИЛИ СЕДАН?

Удоволствието да посетите
недостъпни кътчета или да разгледате ✓✓
с цялото семейство околните
забележителности е най-лесно с
автомобил.
✓✓

навигация
Правилата за горивото - дали
трябва да върнете автомобила с
пълен резервоар или не
Ограниченията във възрастта
на шофьора
Преди да наемете автомобила
✓✓ Каква сума ще ви бъде
проверете:
блокирана като гаранция
от кредитната карта и при
✓✓ Пълната сума, която ще трябва
какви условия може да се
да заплатите. Много често е
откажете от договора, ако по
посочена само основната цена,
някаква причина се наложи да
без да са включени допълнителни
промените пътуването си
такси за получаване на
автомобила от летището, за
Едно наум!
сключване на задължителна
При наемане на автомобил по
застраховка или други
интернет не разполагате с „период
✓✓ Колко ще ви струват
на размисъл“ и нямате право да
допълнителни екстри като
се откажете от договора извън
ползване на детска седалка или
условията, предвидени в него.
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ЛЯВ ИЛИ ДЕСЕН ВОЛАН?
При вземането на автомобила се съставя приемо-предавателен протокол,
в който поискайте да бъдат отбелязани всички видими щети по превозното
средство.
Внимателно проверете какво покрива застраховката и какво не. От това
зависи каква сума може да ви бъде удържана от кредитната карта при щети
по автомобила.
Поинтересувайте се за правилата при възникване на повреда в автомобила
или в случай на пътно произшествие. Ако колата се повреди, следвайте
инструкциите и не се опитвайте да я поправяте сами или за ваша сметка,
без предварителното съгласие на компанията.
В случай на произшествие уведомете незабавно полицията и компанията и
следвайте техните инструкции.
Винаги се стремете да върнете автомобила в рамките на работното време и
да получите документ, че колата е прегледана и приета без забележки.
Ако връщате колата извън работно време, то я паркирайте и оставете
ключовете само на указаните места. Може да направите снимки като
доказателство, че сте я върнали в добро състояние. Тъй като автомобилите,
върнати извън работно време, се преглеждат за щети на следващия работен
ден, то е възможно в последствие да бъдат удържани суми от кредитната ви
карта за причинените вреди.
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ПЛАТЕТЕ РАЗУМНО

Ако щастието не се купува с пари,
то поне нека таксите по останалите
неща бъдат ясни като безоблачно
небе.
Теглене от местен банкомат в ЕС
Таксите не трябва да бъдат по-високи
от тези при теглене от банкомат на
друга банка. Например, ако вашата
банка ви взима 1 лев при теглене от
банкомат на друга банка в България,
то в Гърция или в Италия не трябва да
бъде повече от около половин евро.
Използвайте карти с чип (освен само
с магнитна лента) и прикривайте с
ръка набирането на ПИН кода!

банкомат или плащате на ПОС
терминал, избирайте плащания в
местна валута. Ако устройството
ви предложи да платите в лева
или да ползвате DCC, има голяма
вероятност да платите до 20% поскъпо превалутиране. От декември
2019 в ЕС крайната сума за плащане
трябва да е ясно представена на
устройството.
Плащане с банкова карта
В ЕС съществуват тавани на
обменните такси при пазаруване с
банкови потребителски карти:

✓✓ 0,2 % от цената на покупката
Превалутиране и Dynamic Currency
+ 0,05 евро цента за дебитни
Conversion (DCC) в чужбина
карти
Без значение дали теглите от
✓✓ 0,3 % за кредитни карти
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ПОМОЩ НА МЯСТО
Понякога и в най-слънчевите дни
нещата не вървят. И затова е важно да
има някой, към когото да се обърнеш.
Европа Директно
Тази мрежа е създадена от
Европейската комисия и е достъпна
навсякъде в ЕС. Можете да се обърнете
към нея за общи въпроси, свързани
с вашите права в работни дни от 9:00
до 18:00 централноевропейско време
на всички официални езици на ЕС.
Въпреки това, Европа Директно не
разглежда конкретни жалби, а по-скоро
ще ви пренасочи към конкретна друга
структура.
Телефон: 00 800 6 7 8 9 10 11
Дипломатически мисии
Посолствата и консулствата на
Република България могат да ви
съдействат предимно по проблеми с
официални документи. Разгледайте
сайта на Министрество на външните
работи и се абонирайте за услугата
„Пътувам за...“
Спешен център
Ако сте изпаднали в беда, наберете 112
за бърза помощ, полиция или пожарна.
112 е общ европейски телефонен номер
за спешни повиквания, който може да
се набира безплатно.
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ECC-NET: TRAVEL APP

Удобно!
Свалете го още сега и не
търсете повече в интернет
телефони и адреси
на посолства и други
институции.

Мрежата от Европейски потребителски
центрове (ECC-Net) предлага уникално
приложение: ECC-Net: Travel. То е незаменим
спътник за пътуване в рамките на Европейския
съюз, както и в Исландия и Норвегия:
приложението помага на потребителите
да се справят с трудни ситуации по време
на почивка в чужбина и да изразят своите
потребителски права на езика на страната на
местоназначение.
Приложението е безплатно и работи офлайн,
за да се избегне таксуването в роуминг. То е
достъпно за устройства с iOS, Android и Microsoft Windows оперативни системи.
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НАШАТА ПРОЦЕДУРА ЗА
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ
За да може ЕПЦ България да приеме вашия случай за разглеждане, е
необходимо:

1
2
3

да сте физическо лице
търговецът да е регистриран в друга държава членка
на ЕС, Исландия и Норвегия, различна от държавата, в
която вие пребивавате
да разполагате с документи - имейли или други писмени
доказателства, които да придружават жалбата ви.

Важно е да знаете!
За да започнем процедурата по разглеждане на жалба, трябва да сте
писали на търговеца. По всеки случай работят едновременно два центъра
- ЕПЦ на потребителя, който комуникира с жалбоподателя, и ЕПЦ на
търговеца, който осъществява контакт с фирмата. Срокът за разглеждане
на жалба е 10 седмици.
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За повече информация:
www.ecc.bg
Европейски потребителски център
гр. София, ул. „Бачо Киро“ 14
02 986 76 72
Комисия за защита на потребителите
гр. София, пл. „Славейков“ 4А
0700 111 22

Тази брошура е издадена по проект 847637 — ECC-Net BG SGA 2019, който е финансиран по
проект ЕПЦ от Европейския съюз в рамките на Програма „Потребители“ (2014-2020).
Съдържанието на тази брошура представлява само
гледната точка на автора и е негова лична отговорност.
Тя не отразява гледната точка на Европейската
комисия и/или Агенцията за потребители, здраве,
земеделие и храни или друг орган на Европейския
съюз. Европейската комисия и Агенцията не носят
отговорност за съдържанието на брошурата.

