
 
 
Všeobecné obchodní podmínky AGM TRAVEL spol. s r. o. 
Tyto všeobecné obchodní podmínky, platné od 01. 01. 2014, upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících ze smlouvy o zájezdu (dále také jako 
smlouva) uzav ené mezi zákazníkem a cestovní kancelá í AGM TRAVEL spol. s r. o., se sídlem Severozápadní IV. 382/45, 141 00 Praha 4, I O 44793740, DI  CZ 
44793740, OR-ODD. C, vložka 5428, koncesní listina vydaná ŽÚ Praha 4, . j. ZIV/U29003/2006/MAR. 

1) P edm t smlouvy 
Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK tvo í následující dokumenty - smlouva o zájezdu, tyto všeobecné obchodní podmínky apopis zájezdu v letáku CK. Tyto 
dokumenty jsou pro smluvní strany závazné a jsou k dispozici na webových stránkách CK. CK se na základ  smlouvy zavazuje zákazníkovi obstarat zájezd uvedený v 
letáku nebo na webových stránkách a to za podmínek a v souladu s výše uvedenými dokumenty. Zákazník se zavazuje zaplatit CK celou cenu zájezdu ádn  a v as v 
souladu s uvedenými dokumenty 

2) Uzav ení smlouvy 
Smlouva musí být uzav ena písemn  na formulá i CK a to na základ  objednávky zákazníkem. Návrh smlouvy je zaslán zákazníkovi elektronicky cestovní kancelá í, 
zákazník návrh smlouvy akceptuje svým podpisem. Zákazník bezprost edn  po uzav ení smlouvy uhradí zálohu dle instrukcí CK. Zaplacení zálohy (rezervace zájezdu) 
nebo ceny zájezdu je podmínkou ú innosti smlouvy. 

Zákazník podpisem smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se smluvními dokumenty a souhlasí s nimi, a prohlašuje, že s nimi seznámil i další osoby, v 
jejichž prosp ch smlouvu sjednává, a že i tyto osoby se všemi t mito dokumenty v plném rozsahu souhlasí. Podpisem smlouvy zákazník rovn ž potvrzuje, že se 
seznámil s pojišt ním CK proti úpadku.Všechny tyto dokumenty jsou zve ejn ny na webových stránkách CK. 

Pokud zákazník uzavírá smlouvu i za další osoby, i ve prosp ch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od t chto osob p íslušné zmocn ní i souhlas a dále, že 
disponuje výslovným souhlasem všech t chto osob s poskytnutím jejich osobních údaj  CK a jejich zpracováním za ú elem uzav ení smlouvy a ú asti na p íslušném 
zájezdu. Pokud zákazník uzavírá smlouvu ve prosp ch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, p ípadn  disponuje jeho/jejich bezvýhradným 
souhlasem, a dále že souhlasí s ú astí nezletilého na všech ástech zájezdu. 

3) Potvrzení zájezdu, informace o zájezdu 
Dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je smlouva potvrzená CK, kterou zákazník obdrží po zaplacení plné ceny zájezdu.Obecné informace o zájezdu jsou 
p ístupné na webových stránkách CK, podrobné informace (denní itinerá , vzdálenosti, p evýšení atd.) budou zaslány po úhrad  zálohy a další p i „Odbavení“ 
zájezdu. Pokud zákazník neobdrží „Odbavení“ 7 dní p ed odjezdem zájezdu, zavazuje se kontaktovat CK. V opa ném p ípad  se má za to, že zákazník podrobné pokyny 
k zájezdu obdržel. 

4) Cena zájezdu a platby 
Cena zájezdu je smluvní a je v . DPH. Ceny byly kalkulovány ke dni 15. 10. 2015. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou u zájezdu uvedeny v  letáku CK a na 
webových stránkách CK v sekci „Cena zahrnuje“. Dále cena zahrnuje povinné pojišt ní CK proti úpadku. Do ceny zájezdu mohou být zahrnuty i další dopl kové 
služby.  Cena nezahrnuje ubytovací taxu, která se dle požadavku smluvního partnera hradí na míst  (12-18 let - 3,5 €/os, nad 18 let 7 €/os) a náklady nepovinné i 
variabilní, nap . poplatky za vstupy do národních park  a rezervací, památkových objekt , nápoje a cestovní pojišt ní. 

Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto: P i uzavírání smlouvy (týká se lodí) se platí rezerva ní záloha 4.000,-K , druhá záloha ve výši 8.000,-K  se 
platí 4 m síce p ed nástupem na lo . Doplatek musí být zákazníkem uhrazen tak, aby do 40 dní p ed zahájením zájezdu byl p ipsán na ú et CK. V p ípad  objednání 
zájezdu v termínu mén  než 4 m síce do nalod ní, se záloha zvyšuje na 12.000,-K . V p ípad  objednání zájezdu do 40 dn  p ed nalod ním, musí zákazník p i 
podpisu smlouvy uhradit celý zájezd neprodlen . V P ÍPAD , ŽE SE HLÁSTÍTE P ES CK ADVENTURA JE ZÁLOHA 50% A ODPADÁ DRUHÁ ZÁLOHA 4 M SÍCE 
P ED ODJEZDEM. DOPLATEK DLE PODMÍNEK 40 DNÍ P ED ODJEZDEM. Ú astník zájezdu se zavazuje uhradit cenu zájezdu i p ípadnou zálohu v termínu 
uvedeném ve smlouv . V p ípad  nedodržení termínu úhrady ceny zákazníkem je CK oprávn na zájezd zrušit a ú tovat si odstupné. Bez plného zaplacení nemá zákazník 
nárok na poskytnutí služeb. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje informaci klienta o odstoupení od smlouvy.  

D tmi do 2 let se rozumí d ti, které do dne ukon ení zájezdu nedovršily 2 roky. Toto dít  má nárok na dopravu a ubytování zdarma bez nárok  na služby. D tmi do 12 
let se rozumí d ti, které do ukon ení zájezdu nedovršily 12 let. Tyto d ti mají nárok na d tskou cenu v doprovodu jedné dosp lé osoby. Cenu zájezdu m že zákazník 
uhradit bankovním p evodem i složenkounebo u zprost edkovatele i jiného zástupce CK. Podrobné informace o zp sobu platby jsou uvedeny na smlouv  a 
webových stránkách CK. Zákazník bere na v domí, že kajuty jsou dvoul žkové a že za neobsazená l žka se platí p íplatek. Na žádost zákazníka se CK m že pokusit 
najít vhodného spolucestujícího tak, aby povinnost platit p íplatek odpadla. 

5) Zvýšení ceny zájezdu 
CK je oprávn na jednostrann  zvýšit cenu zájezdu, pokud p ed zahájením zájezdu dojde ke zvýšení ceny za dopravu v etn  cen pohonných hmot, sm nného kurzu 
eské koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v pr m ru o více než 10 %, a to vždy o p íslušný rozdíl mezi p vodn  kalkulovanými náklady na dot ené vstupy a 

zvýšenými náklady na jejich obstarání po zvýšení jejich ceny podle tohoto lánku. CK musí písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu odeslat zákazníkovi nejpozd ji 21 
dní p ed zahájením zájezdu. Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit ve výše uvedených nezbytných p ípadech p vodní cenu zájezdu a zavazuje se rozdíl v cen  uhradit. 
Zvýšení ceny podle tohoto lánku není d vodem k odstoupení od smlouvy. 

6) Zm na smlouvy 
CK má právo navrhnout zákazníkovi zm nu smlouvy, zejména programu a úpravu trasy v p ípad  nevyhovujících pov trnostních podmínek, pokud jde o plavbu lodí 
po ostrovech. V p ípad , že nebude možno p edevším z titulu poruchy, poškození i zdravotních d vod  dodržet pln ní smluvní lodi, zajistí CK náhradní lo  minimáln  
srovnatelné kvality. Pokud nelze náhradní lo  zajistit, vrací se ú astník m zaplacená úhrada v plné výši. CK má právo navrhnout zákazníkovi zm nu smlouvy, zejména 
zm nu programu, trasy i jiné podmínky zájezdu nebo služeb, k jejímuž poskytnutí se ve smlouv  zavázala, pokud ji k tomu nutí vn jší okolnosti, nap . ozbrojený konflikt, 
živelní pohroma, epidemie, extrémní stav po así nebo jiné závažné ohrožení bezpe nosti v míst  zájezdu, p ípadn  vážné zran ní i smrt ú astníka zájezdu nebo 
pr vodce, i významné dopravní omezení nebo jiná d ležitá okolnost. Má-li být v d sledku zm ny smlouvy zm n na i cena zájezdu, uvede CK v návrhu podle p edchozí 
v ty i výši nové ceny. Nesouhlasí-li zákazník se zm nou smlouvy, nabídne mu CK dle svých možnostíjiný zájezd v co nejbližším termínu a kvalit , p ípadn  
vhodný náhradní termín. Pokud se smluvní strany dohodnou na uzav ení nové smlouvy, zapo ítávají se platby provedené na základ  p vodní smlouvy na platby podle 
nové smlouvy. 

7) Postoupení smlouvy 
Spl uje-li t etí osoba podmínky ú asti na zájezdu, a je-li tato zm na možná a schválená CK, m že jí zákazník smlouvu postoupit. Zm na v osob  zákazníka je v i CK 
ú inná, doru í-li mu postupitel o tom v as oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzav enou smlouvou souhlasí a že splní podmínky ú asti na zájezdu. 
Oznámení je v asné, je-li doru enoalespo  7 dn  p ed zahájením zájezdu. Za zm nu osoby zákazníka se hradí poplatek 500,-K . 

8) Zrušení zájezdu 
Realizace zájezd  z katalogu CK je podmín na dosažením minimálního po tu zákazník  viz nabídka CK na webových stránkách. CK je povinna informovat zákazníka 
elektronickou poštou o zrušení zájezdu z d vodu nedosažení minimálního po tu zákazník  nejpozd ji 7 dní p ed poskytnutím první služby cestovního ruchu. V tomto 
p ípad  se vrací ú astník m zaplacená úhrada v plné výši. CK má právo na zrušení zájezdu v d sledku neodvratitelné události, která zabra uje po ádání zájezdu nebo 
ohrožuje bezpe nost ú astník , kdykoli p ed odjezdem zájezdu i v jeho pr b hu. V tomto p ípad  se vrací ú astník m zaplacená úhrada snížená o prokazateln  
realizované výdaje.  

9) Odstoupení od smlouvy 
Zákazník m že p ed zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy, CK jen tehdy, byl-li zájezd zrušen nebo porušil-li zákazník svou povinnosti. Zrušila-li CK zájezd z 
jiného d vodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne zákazníkovi náhradní zájezd celkov  odpovídající alespo  tomu, co bylo p vodn  ujednáno. Odstoupí-li 
od smlouvy zákazník z jiného d vodu, než pro porušení povinnosti CK, zaplatí CK odstupné podle lánku 10, a to za sebe i za každou jím p ihlášenou osobu. Stejné 
odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy CK pro porušení povinnosti zákazníka. Za den odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je považován den, kdy 
zákazník doru í CK písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. 



 
 
10) Odstupné 
Výše odstupného (stornopoplatku) se ur uje podle po tu dn  ode dne odstoupení od smlouvy do po átku zájezdu(poskytnutí první služby). Výše odstupného se 
stanovuje ze základní ceny zájezdu. V p ípad , že zákazník na zájezdnenastoupí nebo p eruší ú ast na zájezdu ze své vlastní v le i z jiných p í in na své stran , iní 
odstupné 100 % z ceny zájezdu. V p ípad  pozdního nástupu na zájezd iní odstupné 100 % z ceny nevy erpané ásti zájezdu a zákazník nemá nárok na náhradu 
náklad  spojených s pozdním nástupem. 

P i odstoupení od smlouvy je povinen zaplatit odstupné ve výši: 
400,-K  více než 80 dní p ed erpáním služeb 
10 % z ceny zájezdu (avšak minimáln  500,- K ) 79 - 40 dní p ed erpáním služeb 
25 % z ceny zájezdu od 39 do 30 pracovních dn  p ed prvním dnem erpání služeb 
50 % z ceny zájezdu od 29 do 20 pracovních dn  p ed prvním dnem erpání služeb 
75 % z ceny zájezdu od 19 do 10 pracovních dn  p ed prvním dnem erpání služeb 
80 % z ceny zájezdu od 09 do 05 pracovních dn  p ed prvním dnem erpání služeb 
100 % z ceny zájezdu v dob  kratší než ty i pracovní dny p ed prvním dnem erpání služeb. 
U skupin nad 15 osob a zájezd  poptávkových se k výše uvedeným lh tám odstoupení od smlouvy p ipo ítává 10 kalendá ních dní, pop . je stanoveno samostatnou 
smlouvou. 

11) Reklama ní ízení 
CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazk  vyplývajících z uzav ené smlouvy o zájezdu. Rozsah, podmínky, lh ty a zp sob uplatn ní odpov dnosti za vady služeb 
(dále jen reklamace) jsou upraveny § 2537 a následn  zákonem . 89/2012 Sb., OZ a z. . 634/1992 Sb., o ochran  spot ebitele. Zákazník musí uplatnit své právo u 
CK bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji všakdo 1 m síce od skon ení zájezdu, nebo v p ípad , že se zájezd neuskute nil, ode dne, kdy m l být zájezd ukon en podle 
smlouvy o zájezdu. Je-li to možné, doporu ujeme její uplatn ní v míst  reklamovaných služeb, a to proto, že uplatn ní reklamace na míst  umož uje CK, resp. jejímu 
delegátovi, zajistit odstran ní vady, s odstupem asu je pr kaznost i objektivnost posouzení a ádné vy ízení reklamace velmi obtížné a ne vždy možné. 

CK je povinna p ijmout reklamaci v jejím sídle a dále i prost ednictvím svého delegáta, resp. pov eného zástupce v zahrani í. CK je povinna zákazníkovi vydat písemné 
potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o datu a zp sobu vy ízení reklamace, p ípadn  písemné od vodn ní zamítnutí reklamace. Povinnosti 
zákazníka je povinnost poskytnoutsou innost k ádnému vy ízení reklamace, a to zejména dodat všechny pot ebné dokumenty a doklady, dále umožnit p ístup do 
reklamovaných ubytovacích prostor (je-li p edm tem reklamace ubytovací služba) apod. Lh ta pro vy ízení reklamace CK je30 dn .  

Je-li uzav ení smlouvy o zájezdu zprost edkováno jiným po adatelem nebo cestovní agenturou, jsou lh ty stanovené právními p edpisy podle p edchozího odstavce 
zachovány, pokud tak zákazník u inil ádn  a v as u zprost edkujícího po adatele nebo cestovní agentury. CK neru í za úrove  služeb a akcí, které si zákazník objedná 
na míst  a jejichž organizátorem není CK. Ú astník zájezdu, který bez zavin ní CK nevy erpá v pr b hu zájezdu zcela nebo z ásti všechny zaplacené služby (nap . se 
nedostaví k odletu/odjezdu dle pokyn  CK apod.), nemá nárok na finan ní náhradu za nevy erpané služby. 

12) Odpov dnost ú astník  zájezdu 
Zákazník se zavazuje: 

 mít platný cestovní doklad spl ující požadavky k návšt v  cílových stát  a území; 

 dodržovat právní p edpisy navštívených stát ; 

 uzav ít pojišt ní lé ebných výloh na dobu zájezdu; 

 dodržet místo nástupu, které mu CK sd lila; 

 dbát pokyn  vedoucího zájezdu a sportovních instruktor , dodržovat stanovený program a v p ípad  individuálního programu informovat vedoucího zájezdu o 
své plánované trase (vedoucí mu má právo v p ípad  nedostate né zkušenosti nebo výbavy tuto trasu i zakázat); 

 p edložit souhlas zákonného zástupce v p ípad , že se zájezdu ú astní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu a uosob mladších 15 let zajistit doprovod a 
dohled dosp lého ú astníka v pr b hu zájezdu; 

 u cyklistických zájezd  respektovat návod k zajišt ní kol proti poškození dle informací poskytnutých CK v . nutnosti nošení cyklistické helmy; 

 sd lit CK veškeré informace d ležité pro posouzení vhodnosti ú asti zákazníka na konkrétním zájezdu, zejména p ípadná zdravotní omezení, p i emž CK je v 
p ípad  zjišt ní t chto omezení oprávn na smlouvu se zákazníkem odmítnout uzav ít nebo od smlouvy bez jakýchkoli sankcí odstoupit; 

 chovat se b hem zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené zem  a jednat tak, aby nepoškozoval a negativn  neovliv oval p írodu a okolní 
prost edí. 

Zákazník se zavazuje zajistit, aby shora uvedené závazky a podmínky splnily všechny osoby, které na zájezd p ihlásil. Zákazník, resp. každý ú astník zájezdu, pln  
odpovídá za následky vzniklé neplatností i jinými nedostatky jeho cestovních doklad  i nedodržením vízových, devizových a jiných právních p edpis  platných v 
navštívené zemi. Zákazník, resp. každý ú astník zájezdu, se zú ast uje zájezdu, p ípadn  sportovního programu (nap . raftingu, vodní turistiky, horské a vysokohorské 
turistiky, cyklistiky aj.) na vlastní nebezpe í a odpov dnost a bere na v domí, že tyto aktivity mohou být i p i vynaložení veškeré odborné pé e, kterou lze 
požadovat, rizikové. To platí i v p ípad , že jsou na zájezdu p ítomni sportovní instrukto i. 

Zákazník bere na v domí, že úrove  a rychlost služeb poskytovaných v zahrani í odpovídá místním zvyklostem a mentalit  obyvatelstva. Období p ed a po hlavní sezón  
p ináší vedle výhodných cen i skute nost, že n která za ízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. Podle místních zvyklostí je nalod ní do cca 12:00 a vylod ní do 
cca 08:30. asný p íjezd i pozdní odjezd neoprav ují k delšímu používání kajuty. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené pat í i ve erní zábava a 
bary, restaurace, diskotéky a no ní kluby, které mohou p sobit hluk. Také stavební styl umož uje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi, zejména na lodi, 
kde dodržujte laskav  klid po 24:00 hod. Je-li ú astník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav 
neodpovídají náro nosti programu zájezdu, je vedoucí zájezdu oprávn n vylou it ú astníka ze sportovního programu i mu zakázat trasu nebo p ijmout jiné p im ené 
opat ení k zajišt ní bezpe nosti. V krajním p ípad  m že vedoucí zákazníka vylou it ze zájezdu, zejména pokud hrub  ruší jeho pr b h nebo ostatní ú astníky, a to bez 
náhrady. Toto p im en  platí i pro p ípady porušování no ního klidu na lodi. V t chto p ípadech se neú ast na zájezdu nebo jeho ásti nepovažuje za porušení smlouvy 
ze strany CK. 

Zákazník prohlašuje, že: 

 si není v dom žádných omezení, která by mu bránila v ádné ú asti na zájezdu; 

 bude respektovat pokyny vedoucího, pr vodc  a instruktor  zájezdu; 

 v p ípad , že se chce zú astnit programu na vod , umí plavat; 

 bude ádn  používat veškeré poskytnuté bezpe nostní vybavení (nap . p i raftingu); 

 nahradí p ípadnou škodu, kterou zp sobí v dopravním prost edku nebo na lodi i jinde, kde erpal služby zajišt né dle smlouvy; 

 se p ed a b hem sportovního programu v pr b hu zájezdu zdrží požívání alkoholu a omamných látek; 

 souhlasí s použitím svých osobních údaj  (v souladu se zákonem . 101/2000 Sb.) uvedených v smlouv  pro pot eby CK, a to výhradn  za ú elem po ádání 
zájezdu a zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu, a dále prohlašuje, že je zmocn n a tímto ud luje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. . 101/2000 Sb. i 
jménem dalších osob uvedených v smlouv ; 

 souhlasí se zasíláním obchodních sd lení CK a jejích obchodních partner  ve smyslu zákona . 480/2004 Sb. 



13. Cestovní pojišt ní  
V cen  katalogových zájezd  není zahrnuto cestovní pojišt ní, jako nap . pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í. CK neru í za škody zp sobené p i doprav  v 
zahrani í. D razn  upozor ujeme na nutnost uzav ít minimáln  pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í, toto pojišt ní m žeme zprost edkovat. Doporu ujeme uzav ít 
pojišt ní, které zahrnuje zrušení cesty - storno, úmrtí, trvalou invaliditu, odpov dnost za škody na zdraví a majetku, zavazadla. CK je pouze prost edníkem, v p ípad  
pln ní se obrací klient p ímo na pojiš ovnu. 
Informace o pojišt ní získáte: Mgr. Ji í Liška, tel.: +420 607 222 636, jiri_liska@generali.cz nebo Václava Novotná, tel. +420 777 573 399. 

14. Povinné smluvní pojišt ní CK 
CK je pojišt na proti úpadku podle zák. 159/99 Sb. o n kterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Z toho vyplývá, že nároky zákazníka, které mu vznikly 
proti CK v d sledku nespln ní smlouvy v p ípadech uvedených v § 6 odst. 1, zák. 159/99 Sb., p echázejí na pojiš ovnu, a to až do výše pln ní, které mu pojiš ovna 
poskytla. Více na webových stránkách. CK je pojišt na na rok 2015 proti úpadku u spole nosti GENERALI. 

15. Záv re né ustanovení 
V p ípad  pot eby je CK oprávn na zm nit tyto VP zve ejn ním nového zn ní na svých webových stránkách. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném 
smlouvou se ídí smluvními dokumenty, zákonem . 89/2012 Sb., ob anským zákoníkem, zákonem . 159/1999 Sb., o n kterých podmínkách podnikání a o výkonu 
n kterých inností v oblasti cestovního ruchu, zákonem . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj , a dalšími obecn  závaznými právními p edpisy a to ve všech 
p ípadech v ú inném zn ní. CK se zavazuje, že s osobními údaji zákazníka bude trvale nakládat d v rným zp sobem, pouze za ú elem pln ní povinností plynoucích ze 
smlouvy a obecn  závazných právních p edpis  a v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., a že svým jednáním nezp sobí, aby jakákoliv osoba mohla jakýmkoli zp sobem 
porušit ustanovení zákona o ochran  osobních údaj . Za tímto ú elem se CK zavazuje p ijmout adekvátní technické, personální a organiza ní opat ení. P ípadná 
neplatnost jednotlivých ustanovení t chto VP, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Tyto VP se p im en  použijí i pro ú ely poskytování služeb cestovního ruchu 
podnikatel m za ú elem jejich dalšího podnikání ve smyslu ustanovení § 2548 ob anského zákoníku, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. 

V p ípad , že klient p edá CK fotografie, které p i zájezdu po ídil, souhlasí tímto s jejich užitím pro ú ely CK, a to i opakovaným, ve smyslu § 12 zákona . 
121/2000 Sb., Autorský zákon a to bez nároku na jakoukoliv odm nu. 

Smluvní strany prohlašují, že si tyto VP p ed podpisem smlouvy p e etly, že odpovídají jejich v li a že s obsahem t chto VP v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí. 
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