číslo smlouvy = VS

SMLOUVA O ZÁJEZDU
uzavřená podle § 2521 a násl.zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

PŘIHLÁŠKA NA UBYTOVÁNÍ / DOPRAVU
Při prodeji pouze jednotlivé služby neplatí smluvní ujednání týkající se zájezdů a jedná se o přihlášku.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ
Helena Brabcová
Vrchoslavice 140, 798 27 Němčice nad Hanou
IČO: 45433887, DIČ: CZ6251160828, Tel.:+ 420 608 812 581
www.ckhelena.cz brabcova.helena@gmail.com
KB Prostějov: 648 443 701 / 0100
ZÁKAZNÍK - OBJEDNAVATEL:
1. příjmení, jméno, titul:
ulice:
telefon:
příjmení, jméno, titul
2.
3.
4.
5.
6.

zastupující prodejce:

Objednavatel uzavírá s cestovní kanceláří smlouvu podle zákona 159/1999 Sb. I ve prospěch spolucestujících osob

datum narození
město:
e-mail:
adresa (je-li jiná)

VYMEZENÍ ZÁJEZDU - ROZSAH SLUŽEB:
název zájezdu:
ubytování:
typ ubytování (pokoj/studio/apartmán):
další služby:
další služby:

PSČ
doklad:*
datum narození číslo cestovního dokladu*

termín:
strava:
doprava: *
nástupní a výstupní místo:
* trasa bude uvedena v pokynech na cestu

CENA v Kč:
základní cena
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sleva

příplatek

celkem

0
0
0
0
0
0
Celkem:

PLATBA v Kč:
Rezervace

0,00 Kč

splatnost

Záloha

0,00 Kč

splatnost

0,00 Kč

splatnost

0

způsob úhrady převodem

Doplatek
způsob úhrady převodem

zvláštní požadavky, které nemají charakter smluvního ujednání:

Všeobecné smluvní podmínky cestovní knceláře Helena Brabcová jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou mi známy a souhlasím s nimi, a to i jménem výše
uvedených osob, které mne k uzavření cestovní smlouvy zmocnily. Před odjezdem budou v pokynech na cestu zaslány další podrobné informace týkající se
vybraného zájezdu. Beru na vědomí, že veškerá korespondence bude vedena se zákazníkem č. 1. Zájezdy jsou pojišťěny ve smyslu zákona č. 159/199 Sb. Číslo
pojietné smlouvy pro případ úpadku u ČPP 0201900475. Nedílnou součástí služeb je nabídka cestovního pojištění. Beru na vědomí, že nesjednáním připojištění
přebírám plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti se zájezdem. Stornopodmínky: při odstoupení 61 a více dní před odjezdem 15% z konečné
ceny, min.500,- Kč/ os., 60 – 30 dní 50%, 29 – 11 dní 80% , 10 dní a méně 100% . K uplatnění práva na reklamaci musí dojít bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do jednoho měsíce od skončení zájezdu, jinak toto právo zaniká. Potvrzuji, že jsem obdržel veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu
VČETNĚ Informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4 zákona, Souhlas se zpracováním osobních údajů.

datum:

razítko a podpis prodejce:

podpis zákazníka:

CK

