SMLOUVA O ZÁJEZDU

uzavřená dle zákona č.89/2012 Sb -

VŠECHNY ZÁJEZDY POŘÁDANÉ CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ

Rezervační číslo:

Ve znění pozdějších změn a doplňků a dle zákona 159/99 Sb. V platném znění

JSOU PLNĚ POJIŠTĚNY VE SMYSLU ZÁK. Č. 159/1999 Sb.

Variabilní symbol:

1) CESTOVNÍ KANCELÁŘ
(pořadatel zájezdu)

zastoupená cest. agenturou
(prodejce č.:
)

Luboš Fikar, CK PELHRIM

Sídlo: 393 01 Pelhřimov, Hrnčířská 263
korespondenční adresa: 393 01 Pelhřimov, Masarykovo nám. 17
bank. spoj.: 19-7033420257/0100
IČO:
47223081
- DIČ: CZ7205151536
www:ckpelhrim.cz, e-mail:ckpelhrim@centrum.cz - tel.: 565 32 63 55

Sídlo:
Společnost je zapsaná u
bank.spoj.:
IČO:
www - e-mail - tel.: - fax:

,odd.

, vložka

DIČ:

2) OBJEDNAVATEL ZÁJEZDU
příjmení, jméno, titul
ulice, čp, město
telefon 1
e-mail
pořad. č.

titul

psč
mobil

Telefon
příjmení, jméno

rodné číslo

adresa

číslo cestovního dokladu

konečná cena

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ROZSAH SLUŽEB: (min.počet osob nutný pro realizaci zájezdu:32)
DESTINACE

TERMÍN / POČET NOCÍ

DOPRAVA
pořad. č.

UBYTOVÁNÍ
pořad. č.

STRAVOVÁNÍ
pořad. č.

druh

nástupní místo /trasa

název, kategorie

typ ubytování

druh stravování

DALŠÍ SLUŽBY
pořad. č.

nabídka pojištění
název služby

cena/os.

základní pojištění léčebných výloh

dospělý 120,-

rozšířené pojištění

dospělý 210,-

základní pojištění léčebných výloh

rozšířené pojištění

počet os.

celkem

dítě 60,dítě 105,-

(Není považováno za součást služeb sjednaných touto smlouvou. Bez právního nároku.)

odjezd možný i z Pelhřimova.
DOPLNĚNÍ SMLOUVY:

SLEVA:
druh slevy
Cena celkem za všechny účastníky:

PŘEDÁNÍ CESTOVNÍCH POKYNŮ

záloha č. 1

splatná do:

záloha č. 2

splatná do:

záloha č. 3

splatná do:

doplatek

splatný do:

prostřednictvím provizního prodejce
zasláním na adresu objednavatele

x

CK se zavazuje poskytnout zájezd dle výše uvedených podmínek a zákazník se zavazuje zaplatit smluvenou výše uvedenou cenu. Objednavatel tímto potvrzuje, že byl seznámen s charakteristikou objednaných služeb. Zároveň potvrzuje, že se seznámil s pojistnými podmínkami
cestovního pojištění a seznámil se a souhlasí se zněním všeobecných smluvních podmínek pořadatele. Objednavatel výslovně prohlašuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí os. údajů je dobrovolné, že byl informován o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel, kdo a jakým způsobem je
bude zpracovávat a komu budou zpřístupněny, a potvrzuje, že byl seznámen se svými právy dle § 101/2000 Sb. v platném znění. Též souhlasí, i jménem všech cestujících, aby údaje uvedené v této cestovní smlouvě byly zahrnuty do databáze pořadatele zájezdu a v souladu se zákonem
c. 101/2000 Sb. dále zpracovávány pro jeho potřeby. Objednavatel dále prohlašuje, že zajistí, aby jím přihlášené osoby dostály svým povinnostem vůči pořadateli zájezdu. Objednavatel prohlašuje, že byl seznámen s povinností uhradit ve lhůtě splatnosti veškeré povinné platby související
s objednanými službami dle všeobecných smluvních podmínek a/nebo dodatečných nabídek a tuto povinnost se zavazuje řádně splnit.
Objednavatel zájezdu svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s pojistkou na pojištění záruky pro případ úpadku pořadatele zájezdu dle zákona c.159/1999 Sb. Objednavatel zájezdu svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s výše uvedenými náležitostmi a souhlasí s nimi. Tuto
smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, případně v souladu s Občanským zákoníkem a Všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele zájezdu. Objednavatel potvrzuje, že je oprávněn jednat a podepisovat se jménem všech
účastníků zájezdu, uvedených v této smlouvě a i za ně uzavírá tuto smlouvu.

Dne

Razítko a podpis
pracovníka CK /
prodejce

Podpis objednavatele
zájezdu

