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Platnosť do 31. 12. 2020

č.:



KRÁTKE HOTELOVÉ BALÍČKY 
CONNEX PARTNERSKÝCH HOTELOV

Letná alebo zimná dovolenka, wellness alebo zážitkový 
pobyt – vyberte si dovolenku jednoducho podľa vlastnej 
chuti! Aktuálne ponuky nájdete na internetovej stránke www.
connexcestovnypoukaz.com.

Pri každej hotelovej ponuke je uvedená maximálna výška 
uplatnenia poukazu. Ďalšie informácie o hotelových ponukách 
získate od Connex zákazníckej rezervačnej centrály.

Rezervácia a uplatnenie cestovného poukazu na krátke 
hotelové balíčky Connex partnerských hotelov sa vybavujú 
výlučne cez Connex online rezervačný systém. Rezervácie 
týchto ponúk priamo v hoteli nie sú možné.

Rezervačný hotline
Krátke hotelové balíčky Connex 
partnerských hotelov 
+421-2-4463 0151   
(v pracovných dňoch 
od 8.00 do 17.00 hod.) 
office-cee@connexgroup.net

Katalógové paušálne zájazdy 
+421-2-3210 1005 
info@connexcestovnypoukaz.com

www.connexcestovnypoukaz.com

Vydavateľ poukazu:
Connex Marketing GmbH
Dr.-Schauer-Straße 26
A-4600 Wels, Rakúsko
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Firmenbuch LG Wels

Zákaznícky servis:
Connex CEE s.r.o.
Česká 3
831 03 Bratislava
office-cee@connexgroup.net

TENTO CESTOVNÝ POUKAZ 
JE MOŽNÉ VYUŽIŤ NA:

Platnosť do 31. 12. 2020 

KATALÓGOVÉ PAUŠÁLNE ZÁJAZDY ZNÁMYCH 
ORGANIZÁTOROV ZÁJAZDOV 
(OKREM MIMORIADNYCH PONÚK)

Cestovný poukaz je možné využiť aj na letecké paušálne 
zájazdy alebo okružné plavby z katalógov známych 
organizátorov zájazdov, a to pri dĺžke pobytu minimálne 
1 týždeň, bez ohľadu na cenu rezervovaného zájazdu. 

Na každú rezerváciu zájazdu je možné uplatniť iba jeden 
cestovný poukaz. Uplatnenie cestovného poukazu nie 
je možné kombinovať s inými marketingovými a promo-
akciami. Dodatočné započítanie cestovného poukazu 
na už prevedené rezervácie nie je možné. Katalógové 
paušálne zájazdy sú ponuky pobytov prezentované 
v katalógoch organizátorov zájazdov, ktoré obsahujú 
leteckú dopravu, pobyt v hoteli a iné služby. 
Samostatné služby (napr. iba letenka alebo len hotel 
so stravou) nie sú katalógové paušálne zájazdy. 
Pri rezervácii Vášho zájazdu sa účtuje bežný rezervačný 
poplatok cestovnej kancelárie.

Rezerváciu a  uplatnenie cestovného poukazu 
na katalógový paušálny zájazd je možné uskutočniť te-
lefonicky na tu uvedenej rezervačnej hotline u aktuálnej 
partnerskej cestovnej kancelárie spoločnosti Connex 
Marketing GmbH.

Rezervácia spolucestujúcich osôb (rodiny) platí ako jedna rezervácia. 
Cestovný poukaz nie je možné zameniť za hotovosť. Na uplatnenie 
poukazu sa vzťahujú podmienky platnosti uvedené na stránke 
www.connexcestovnypoukaz.com.

Tento cestovný poukaz bol odovzdaný ako darček v rámci marketingovej 
akcie spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., a má časovo 
obmedzenú platnosť. Poukaz získava každý zákazník, ktorý zrealizuje 
zmenu dodávateľa elektriny alebo plynu (začne odoberať elektrinu alebo 
plyn od SSE) najneskôr k 31. 12. 2019. Príjemca darčeka nemôže cestovný 
poukaz predať.


