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Pakettreisilepingu ja seotud reisikorraldusteenuste 

standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine  

Lisa 2 
 

Vorm A 

Standardinfo teabeleht juhul, kui turismiseaduse § 71 lõike 1 punkti 1 kohaselt interneti teel 

pakutavate seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustav ettevõtja osutab 

reisijaveoteenust, mille esemeks on ka tagasireis 

Kui broneerite pärast ühe reisiteenuse valimist ja selle eest maksmist meie ettevõtte / XY kaudu 
reisiks täiendavaid reisiteenuseid, EI SAA Te kasutada direktiivi (EL) 2015/2302 alusel pakettreisi 
korral tagatud õigusi.  
 
Seetõttu ei vastuta meie ettevõte/XY kõnealuste täiendavate reisiteenuste nõuetekohase osutamise 
eest. Probleemide korral võtke palun ühendust asjaomase teenuse osutajaga.  
 
Kuid kui broneerite täiendavaid reisiteenuseid meie ettevõtte / XY broneerimissaidi sama külastuse 
käigus, muutuvad need reisiteenused seotud reisikorraldusteenuste osaks. Sellisel juhul peab 
ettevõtjal XY ELi õigusaktides ettenähtud korras olema tagatis, et tagasi maksta Teie temale tehtud 
maksed teenuste eest, mis jäid tema maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid 
kohustusi täita osutamata, ning toimetada Teid asjakohasel juhul lähtekohta või muusse 
kokkulepitud kohta. Palun võtke teadmiseks, et asjaomase teenuse osutaja maksevõimest tuleneva 
suutmatuse korral lepingust tulenevaid kohustusi täita tagasimakseid ei tagata.  
 
Lisateave tagatise kohta (esitatakse hüperlingi kaudu) 
 

 

Reisija saab hüperlingi kaudu järgmise teabe: 

 

XY-l on YZ (kaitset pakkuv tagatise andja, nt tagatisfond või kindlustusandja) tagatis.  
 
Reisija võib kõnealuse üksusega või asjakohasel juhul pädeva asutusega (kontaktandmed, 
sealhulgas nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber) ühendust võtta, kui XY maksevõimest 
tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita keeldutakse reisiteenuste 
osutamisest.  
 
Märkus. Kõnealune tagatis ei hõlma muude osapooltega kui XY sõlmitud lepinguid, mida saab täita 
vaatamata XY maksevõimest tulenevale suutmatusele täita lepingust tulenevaid kohustusi.  
 
Direktiiv (EL) 2015/2302, mis on üle võetud riigisisesesse õigusesse [HÜPERLINK] 
 

 

 

Vorm B  

Standardinfo teabeleht juhul, kui turismiseaduse § 71 lõike 1 punkti 1 kohaselt interneti teel 

pakutavate seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustav ettevõtja ei osuta 

reisijaveoteenust, mille esemeks on tagasireis 



Kui broneerite pärast ühe reisiteenuse valimist ja selle eest maksmist meie ettevõtte / XY kaudu 
reisiks täiendavaid reisiteenuseid, EI SAA Te kasutada direktiivi (EL) 2015/2302 alusel pakettreisi 
korral tagatud õigusi.  
 
Seetõttu ei vastuta meie ettevõte / XY kõnealuste üksikute reisiteenuste nõuetekohase osutamise 
eest. Probleemide korral võtke palun ühendust asjaomase teenuse osutajaga.  
 
Kuid kui broneerite täiendavaid reisiteenuseid meie ettevõtte / XY broneerimissaidi sama külastuse 
käigus, muutuvad need reisiteenused seotud reisikorraldusteenuste osaks. Sellisel juhul peab 
ettevõtjal XY ELi õigusaktides ettenähtud korras olema tagatis, et tagasi maksta Teie temale tehtud 
maksed teenuste eest, mis jäid tema maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid 
kohustusi täita osutamata. Palun võtke teadmiseks, et asjaomase teenuse osutaja maksevõimest 
tuleneva suutmatuse korral lepingust tulenevaid kohustusi täita tagasimakseid ei tagata. 
 
VÕI* 
 
Kuid kui broneerite täiendavaid reisiteenuseid meie ettevõtte / XY broneerimissaidi sama külastuse 
käigus, muutuvad need reisiteenused seotud reisikorraldusteenuste osaks. Palun võtke 
teadmiseks, et kuna XY ei saa Teie käest asjakohaste reisiteenuste eest makseid, ei ole meie 
ettevõttel /XY tagatist olukorraks, kus ta ei suuda maksevõime tõttu enda kohustusi täita. 
 
*palun valige sobiv alternatiiv. 
 
Lisateave tagatise kohta (esitatakse hüperlingi kaudu)** 
 
** kustutada, kui see pole asjakohane. 

 

Reisija saab hüperlingi kaudu järgmise teabe:  

 

XY-l on YZ (kaitset pakkuv tagatise andja, nt tagatisfondi või kindlustusandja) tagatis.**  
 
Reisija võib kõnealuse üksusega või asjakohasel juhul pädeva asutusega (kontaktandmed, 
sealhulgas nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber) ühendust võtta, kui XY maksevõimest 
tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita keeldutakse teenuste osutamisest.** 
 
Märkus. Kõnealune tagatis ei hõlma muude osapooltega kui XY sõlmitud lepinguid, mida saab täita 
vaatamata XY maksevõimest tulenevale suutmatusele täita lepingust tulenevaid kohustusi.**  
 
** kustutada, kui see pole asjakohane. 
 
Direktiiv (EL) 2015/2302, mis on üle võetud riigisisesesse õigusesse [HÜPERLINK] 

 

 

Vorm C 

Standardinfo teabeleht juhul, kui turismiseaduse § 71 lõike 1 punkti 1 kohaselt  pakutavate 

seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustav ettevõtja ei osuta 

reisijaveoteenust, mille esemeks on tagasireis, ning leping sõlmitakse ettevõtja ja reisija 

samaaegsel füüsilisel kohalolekul 

Kui broneerite pärast ühe reisiteenuse valimist ja selle eest maksmist meie ettevõtte / XY kaudu 
reisiks täiendavaid reisiteenuseid, EI SAA Te kasutada ELi direktiivi (EL) 2015/2302 alusel 
pakettreisi korral tagatud õigusi.  
 
Seetõttu ei vastuta meie ettevõte / XY kõnealuste üksikute reisiteenuste nõuetekohase osutamise 
eest. Probleemide korral võtke palun ühendust asjaomase teenuse osutajaga.  



 
Kuid kui broneerite täiendavaid reisiteenuseid meie ettevõtte / ettevõtja XY sama külastuse või 
sama ühendusevõtmise käigus, muutuvad need reisiteenused seotud reisikorraldusteenuste osaks. 
Sellisel juhul peab ettevõtjal XY ELi õigusaktides ettenähtud korras olema tagatis, et tagasi maksta 
Teie temale tehtud maksed teenuste eest, mis jäid tema maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu 
lepingust tulenevaid kohustusi täita osutamata. Palun võtke teadmiseks, et asjaomase teenuse 
osutaja maksevõimest tuleneva suutmatuse korral lepingust tulenevaid kohustusi täita 
tagasimakseid ei tagata. 
 
VÕI* 
 
Kuid kui broneerite täiendavaid reisiteenuseid meie ettevõtte / XY broneerimissaidi sama külastuse 
käigus, muutuvad need reisiteenused seotud reisikorraldusteenuste osaks. Palun võtke 
teadmiseks, et kuna XY ei saa Teie käest asjakohaste reisiteenuste eest makseid, ei ole meie 
ettevõttel /XY tagatist olukorraks, kus ta ei suuda maksevõime tõttu enda kohustusi täita. 
 
*palun valige sobiv alternatiiv. 
 

 

XY-l on YZ (kaitset pakkuv tagatise andja, nt tagatisfond või kindlustusandja) tagatis.  
Reisija võib kõnealuse üksusega või asjakohasel juhul pädeva asutusega (kontaktandmed, 
sealhulgas nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber) ühendust võtta, kui XY maksevõimest 
tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita keeldutakse reisiteenuste 
osutamisest.** 
 
Märkus. Kõnealune tagatis ei hõlma muude osapooltega kui XY sõlmitud lepinguid, mida saab täita 
vaatamata XY maksevõimest tulenevale suutmatusele lepingust tulenevaid kohustusi täita.** 
 
** kustutada, kui see pole asjakohane.  
 
[Veebisait, kus on esitatud direktiiv (EL) 2015/2302, mis on üle võetud riigisisesesse õigusesse.] 

 

 

Vorm D 

Standardinfo teabeleht juhul, kui turismiseaduse § 71 lõike 1 punkti 2 kohaselt interneti teel 

pakutavate seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustav ettevõtja osutab 

reisijaveoteenust, mille esemeks on ka tagasireis 

Kui broneerite oma reisiks täiendavaid reisiteenuseid selle lingi / nende linkide kaudu, EI SAA Te 
kasutada direktiivi (EL) 2015/2302 alusel pakettreisi korral reisijale tagatud õigusi.  
 
Seetõttu ei vastuta meie ettevõte / XY kõnealuste täiendavate reisiteenuste nõuetekohase 
osutamise eest. Probleemide korral võtke palun ühendust asjaomase teenuse osutajaga.  
 
Kuid juhul, kui Te broneerite täiendavaid reisiteenuseid selle lingi / nende linkide kaudu  24 tunni 
jooksul pärast broneeringu kinnituse saamist meie ettevõttelt / XYlt, muutuvad kõnealused 
reisiteenused seotud reisikorraldusteenuste osaks. Sellisel juhul peab ettevõtjal XY ELi 
õigusaktides ettenähtud korras olema tagatis XY maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust 
tulenevaid kohustusi täita osutamata jäänud teenuste eest XYle tehtud maksete tagasimaksmiseks 
ning asjakohasel juhul Teie toimetamiseks lähtekohta või muusse kokkulepitud kohta. Palun võtke 
teadmiseks, et asjaomase teenuse osutaja maksevõimest tuleneva suutmatuse korral lepingust 
tulenevaid kohustusi täita tagasimakseid ei tagata.  
 
Lisateave tagatise kohta (esitatakse hüperlingi kaudu) 

 

Reisija saab hüperlingi kaudu järgmise teabe: 



 

XYl on YZ (kaitset pakkuv tagatise andja, nt tagatisfondi või kindlustusandja) tagatis.  
 
Reisija võib kõnealuse üksusega või asjakohasel juhul pädeva asutusega (kontaktandmed, 
sealhulgas nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber) ühendust võtta, kui XY maksevõimest 
tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita keeldutakse reisiteenuste 
osutamisest.  
 
Märkus. Kõnealune tagatis ei hõlma muude osapooltega kui XY sõlmitud lepinguid, mida saab täita 
vaatamata XY maksevõimest tulenevale suutmatusele lepingust tulenevaid kohustusi täita.  
 
Direktiiv (EL) 2015/2302, mis on üle võetud riigisisesesse õigusesse [HÜPERLINK]  

 

 

Vorm E  

Standardinfo teabeleht juhul, kui turismiseaduse § 71 lõike 1 punkti 2 kohaselt interneti teel 

pakutavate seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustav ettevõtja ei osuta 

reisijaveoteenust, mille esemeks on tagasireis 

Kui Te broneerite oma reisiks täiendavaid reisiteenuseid selle lingi / nende linkide kaudu, EI SAA 
Te kasutada direktiivi (EL) 2015/2302 alusel pakettreisi korral reisijale tagatud õigusi.  
 
Seetõttu ei vastuta meie ettevõte / XY kõnealuste täiendavate reisiteenuste nõuetekohase 
osutamise eest. Probleemide korral võtke palun ühendust asjaomase teenuse osutajaga.  
 
Kuid juhul, kui Te broneerite täiendavaid reisiteenuseid selle lingi / nende linkide kaudu 24 tunni 
jooksul pärast broneeringu kinnituse saamist meie ettevõttelt / XYlt, muutuvad kõnealused 
reisiteenused seotud reisikorraldusteenuste osaks. Sellisel juhul peab ettevõtjal XY ELi 
õigusaktides ettenähtud korras olema tagatis XY maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust 
tulenevaid kohustusi täita osutamata jäänud teenuste eest XYle tehtud maksete tagasimaksmiseks. 
Palun võtke teadmiseks, et asjaomase teenuse osutaja maksevõimest tuleneva suutmatuse korral 
lepingust tulenevaid kohustusi täita tagasimakseid ei tagata.  
 
VÕI* 
 
Kuid juhul, kui Te broneerite täiendavaid reisiteenuseid selle lingi / nende linkide kaudu 24 tunni 
jooksul pärast broneeringu kinnituse saamist meie ettevõttelt / XYlt, muutuvad kõnealused 
reisiteenused seotud reisikorraldusteenuste osaks. Palun võtke teadmiseks, et kuna XY ei saa Teie 
käest asjakohaste reisiteenuste eest makseid, ei ole meie ettevõttel /XY tagatist olukorraks, kus ta 
ei suuda maksevõime tõttu enda kohustusi täita. 
 
*palun valige sobiv alternatiiv. 
 
Lisateave tagatise kohta (esitatakse hüperlingi kaudu)** 
 
** kustutada, kui see pole asjakohane. 

 

Reisija saab hüperlingi kaudu järgmise teabe: 

 

XY-l on YZ (kaitset pakkuv tagatise andja, nt tagatisfond või kindlustusandja) tagatis.**  
 
Reisija võib kõnealuse üksusega või asjakohasel juhul pädeva asutusega (kontaktandmed, 
sealhulgas nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber) ühendust võtta, kui XY maksevõimest 



tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita keeldutakse reisiteenuste 
osutamisest.** 
 
Märkus. Kõnealune tagatis ei hõlma muude osapooltega kui XY sõlmitud lepinguid, mida saab täita 
vaatamata XY maksevõimest tulenevale suutmatusele lepingust tulenevaid kohustusi täita.** 
 
** kustutada, kui see pole asjakohane. 
 
Direktiiv (EL) 2015/2302, mis on üle võetud riigisisesesse õigusesse [HÜPERLINK]  

 

 


