
 

 

VAUTŠERI KASUTAMISTINGIMUSED  

 

1. Reisijate nõusolekul väljastatakse neile lõpetatud reisiteenuste lepingu (edaspidi – lõpetatud leping) 

asemel reisikorraldaja Novatours (edaspidi - reisikorraldaja) vautšer (edaspidi – vautšer).  

 

2. Vautšer kinnitab lõpetatud lepingus nimetatud reisijatele nõudeõigust nende poolt tasutud 

rahasummale. Vautšerile märgitakse reisitšeki koguväärtus ehk reisija poolt lõpetatud lepingu aluselt 

tasutud summa (edaspidi - vautšeri väärtus).  

 

3. Vautšer väljastatakse reisikorraldaja poolt SARS-coV-2 (COVID-19) viirusest põhjustatud 

tegevuspiirangute (edaspidi - piirangud) tõttu. Need piirangud tulenevad muuhulgas Eesti Vabariigi 

Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorrast ja kitsendustest välisreisidele. Samuti Välisministeeriumi 

tungivale soovitusele mitte minna välismaale ning välisriikide vastutavate asutuste otsustele, mis seavad 

piirangud sihtriiki sisenemisel.  

 

4. Võttes arvesse Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorda ja sellest tulenevaid piiranguid, mille tõttu on 

või võib reisijalt kirjaliku nõusoleku saamine olla keeruline, võivad reisijad vautšeri saamise nõusolekut 

väljendada suuliselt või taasesitatavas kirjalikus vormis (nt e-posti teel). Nõusoleku annab reisija 

reisibüroole või reisikorraldajale, kes registreerib vastava kande reisikorraldaja broneerimissüsteemis. 

Peale nõusoleku registreerimist edastatakse reisijale vastav vautšer.  

 

5. Vautšeri võib välja anda reisikorraldaja müügiesindus ja/või selle ametlik edasimüüja reisibüroo, 

sõltuvalt sellest, kus reisija oli sõlminud lõpetatud lepingu.  

 

6. Vautšer saadetakse reisijale e-posti teel või väljastatakse võimalusel müügiesinduse kaudu. 

Administratiivsetel eesmärkidel saadetakse vautšer ainult ühele reisijale ehk lõpetatud lepingu 

allkirjastanud või sõlminud reisijale (edaspidi - reisijuht). Reisijuht peab vautšeri väljaandmisest ja selle 

tingimustest teavitama samas broneeringus ja lõpetatud lepingus nimetatud reisijaid. Juhul, kui vautšeri 

väljastamisega nõustub ainult osa lõpetatud lepingus nimetatud reisijatest, saab vautšeri välja anda ainult 

nendele reisijatele ja vastavalt summale, mis oli nende poolt lõpetatud lepingu alusel makstud – 

reisibüroo või reisikorraldaja peavad olema sellest eelnevalt informeeritud (enne vautšeri väljastamist).  

 

7. Kui reisijuht ei teavita reisibürood või reisikorraldajat peale vautšeri väljastamist sellest keeldumisest 

kolme (3) tööpäeva jooksul taasesitatavas kirjalikus vormis või e-posti teel või ei osuta selles esinevatele 

võimalikele ebatäpsustele, loetakse reisijad vautšeri väljaandmisega ning selles sätestatud tingimustega 

nõustunuks.  

 

8. Vautšeriga nõustudes kinnitab reisija, et ta ei ole enne vautšeri väljaandmist saanud reisikorraldajalt, 

reisibüroolt, kindlustusseltsidelt ega muudelt juriidilistelt isikutelt lõpetatud lepingu alusel tagastusraha.  

 

9. Vautšeri võib teistele isikutele tasuta üle anda vastavalt lõpetatud lepingu tingimustele ainult 

reisibüroo või reisikorraldaja eelneval nõusolekul.  

 

10. Vautšerit saab kasutada reisikorraldaja müügiesinduses (sh kodulehel) ja/või selle ametliku 

edasimüüja reisibüroos, sõltuvalt sellest, kus reisija oli sõlminud lõpetatud lepingu.  

 

11. Reisijad saavad vautšeriga tasuda reisikorraldaja ühe või mitme tulevase puhkusereisi eest, mille 

väärtus vastab vautšeri väärtusele (edaspidi - tulevane reis). Reisija võib vautšerit kasutada ka tulevase 

reisi osamakse eest tasumiseks, kui mainitud reisi hind on suurem kui vautšeri väärtus ning tasuda 

tulevase reisi ülejäänud osa rahalise maksena. Vautšeri abil saab reisija tasuda ka reisikorraldaja 

pakutavate lisa- ja/või individuaalsete reisiteenuste (nt ainult lennupiletid) eest.  

 

 



 

 

12. Kui reisi või teenuse hind on väiksem kui vautšeri väärtus, tagastatakse reisijale vahesumma 

täiendava vautšeriga (edaspidi – täiendav vautšer). Täiendavale vautšerile kehtivad samad 

kasutustingimused, sh kehtivusaeg.  

 

13. Vautšerit võib kasutada reisi või reisi osa eest tasumiseks vautšeri kehtivuse ajal vastavalt kehtivale 

lennuplaanile, kuid tulevase reisi kuupäevad võivad jääda väljaspoole vautšeri kehtivusaega.  

 

14. Kui reisija ei kasuta tulevase reisi eest maksmiseks vautšerit või täiendavat vautšerit selle kehtivuse 

perioodil, tagastab reisikorraldaja vautšeri väärtusele vastava summa reisija taotlusel märgitud 

pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul pärast vautšeril näidatud kehtivusaja lõppu.  

 

15. Vautšer on kindlustatud turismiseadusest tuleneva reisikorraldaja tagatiskindlustusega ja tagatud 

reisikorraldaja maksejõuetuse või pankroti vastu pangagarantiiga (edaspidi - reisikorraldaja kaitse). 

Vautšeriga tulevase reisi eest tasumisel kuulub see summa samuti reisikorraldaja tagatiskaitse alla.  

 

16. Juhul, kui reisija kasutab vautšerit mitte pakettreisilepingu alusel osutatavate individuaalsete 

reisiteenuste (nt ainult lennupiletid) eest tasumiseks, ei ole individuaalsed reisiteenused peale 

ümbervormistamist enam tagatiskaitsega hõlmatud.  

 

17. Kui reisija soovib vautšeri peale selle väljastamist tühistada, on seda võimalik teha ainult 

reisikorraldaja nõusolekul. Vautšeri tühistamise korral selle tagasimakse tähtaega varasemaks ei tooda, st 

raha tagastatakse 14 päeva jooksul pärast vautšeri kehtivusaja lõppu.  

 

18. Kui reisija otsustab lõpetada tulevase reisilepingu, mille eest ta on osaliselt või täielikult vautšeriga 

tasunud, kehtivad reisikorraldaja üldistes reisitingimustes toodud reisi lõpetamise tingimused.  

 


