
Lisatingimused Novatours OÜ lepingutingimustele 

NOVATOURS OÜ lisateenuse COVIDi PAUS tingimused 

1. Broneerides puhkusereisi 2020. aastaks või 2021. aasta suveks: 

1.1 Pakume lisateenust COVIDi PAUS, mida saab kasutada, kui reisija saab positiivse COVID-19 testi tulemuse 24 

tundi enne lennu väljumist. 

1.2 Teenus COVIDi PAUS annab võimaluse reisijale, kes on ostnud puhkusereisi, muuta reisi kuupäeva, kestust, 

hotelli, toatüüpi lennusuunda ja / või isegi hooaega (teenuse maksumus on 19 EUR reisija kohta). 

2. Teenuse sooduskampaania kehtivusaeg 

2.1 Lisateenuse saab tasuta kaasa kõigile puhkusereiside broneeringutele, mis on ostetud enne 31. detsembrit 2020 ning 

mille toimumisaeg on 2020. aastal ja 2021. aastal.  

3. Teenuse tingimused  

3.1 Teavita reisikorraldajat positiivsest COVID-19 testitulemusest koheselt ja esita asjakohased tõendid hiljemalt 24 

tunni jooksul, pärast positiivse testi tulemuse saamist ning vähemalt 24 tundi ennem lennu väljumist.  

3.2 Puhkusereisi muutmisel arvutatakse reisi hind ümber vastavalt muutmise päeval kehtinud hindadele ja tingimustele. 

3.3 Puhkusereisi muutmine on võimalik ainult siis, kui saadaval on teised kuupäevad, kestused, hotellid, toatüübid, 

vabad kohad lennukis jne. 

3.4 Kasutades COVIDi PAUS teenust puhkusereisi muutmisel, kantakse kogu eelmise reisi summa uue reisi 

maksumuseks (v.a COVIDi PAUSi teenuse hind). 

3.5 Teenuse peavad ostma kõik reisijad, kes on ühes broneeringus või reisilepingus. 

3.6 Teenust pakutakse ainult 2020. aasta ja 2021. aasta puhkusereisidele. 

3.7 Teenust ei saa osta lisaks eksootilistele kaugreisidele, suusareisidele ja ringreisidele. 

3.8 Teenust ei saa osta Y- ja YD-klassi lennupiletitele ning Puhka Eestis, Lätis, Leedus majutuspaketile. 

3.9 Klientide arvu, ees- ja perekonnanimesid broneeringus muuta ei saa. 

3.10  Teenust saab osta ka juba kehtivale broneeringule, tingimusel, et reisini on jäänud rohkem kui 28 kalendripäeva. 

3.11 Teenuse hind reisija kohta on 19 EUR. 

3.12 Kasutamata COVIDi PAUS teenuse eest raha ei tagastata. 

4. Üldsätted 

4.1 Tegemist on lisatingimustega. COVIDi PAUS lisatingimustele on lahutamatuks osaks Novatours OÜ 

lepingutingimused. COVIDi PAUS lisatingimusi ja Novatours OÜ lepingutingimusi kohaldatakse üheskoos. 

 

Reisija kinnitab, et on tutvunud ja nõus käesolevate lisatingimustega 
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