SMLOUVA O ZÁJEZDU/ POTVRZENÍ O ZÁJEZDU
Obchodní zástupce

CK Cestomilové, s.r.o., www.cestomilove.cz
Masarykovo nám. 122, 753 01 Hranice, IČ:03617751
DIČ: CZ03617751, Zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě
+420 774 449 306, cestomilove@cestomilove.cz

Zájezd:
Termín:
Nástupní místo:
Počet osob:

Ubytování:
Doprava:
Strava:
Typ pokoje:

1 CESTUJÍCÍ
Jméno:
Tel.:
Korespondenční adresa:
DALŠÍ CESTUJÍCÍ
Jméno a příjmení
1.
2.
3.
4.
KALKULACE CENY
Základní cena zájezdu
Strava
Doprava
Pojištění
Příplatky / vstupy
Slevy/provize
SOUHRNÁ CENA

Datum nar.:
E-mail:

Datum narození

Jméno a příjmení
5.
6.
7.
8.

Datum narození

CENA

POČET

CELKEM

ZÁLOHA Kč:
DOPLATEK Kč:

Splatná do:
Splatný do:

(do 4 dnů po rezervaci)
(měsíc před zájezdem)

Záloha činí 50% ze základní ceny zájezdu a všech dalších objednaných služeb. Bez složení zálohy je smlouva považována za rezervaci s platností 4
dny.Méně jak 30 dní před zájezdem činí záloha 100% ze základní ceny zájezdu a všech dalších objednaných služeb.

Bankovní spojení: 38 11 19 73 49/0800 (Česká spořitelna)

Variabilní symbol: „na faktuře“

Všechny zájezdy pořádané CK Cestomilové s.r.o. jsou pojištěny ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. u pojišťovny SLAVIA (se sídlem Praha 1, Revoluční
1/655, 110 00, IČ: 601 97 501, tel. +420 255 790 111). Svým podpisem na této smlouvě prohlašuji, že souhlasím se Všeobecnými obchodními
podmínkami cestovní kanceláře CK Cestomilové s.r.o., které jsem převzal(a) jako nedílnou součást této smlouvy, a to za všechny osoby uvedené ve
smlouvě. Dále prohlašuji, že jsem se na webových stránkách www.cestomilove.cz seznámil(a) se všemi charakteristickými znaky o ubytovacím místě,
poloze, kategorii, stupni vybavenosti ubytování, rozsahem stravování, dopravy a obsahem ceny vybraného zájezdu. Souhlasím se zpracováním
osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR a zákonem č. 101/2000 Sb. a beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů všech cestujících osob je
nezbytné pro uzavření této smlouvy. Na základě zmocnění uděluji uvedený souhlas a uzavírám tuto smlouvu rovněž jménem všech cestujících osob a
akceptuji svou odpovědnost za nesprávnost nebo neúplnost informací a údajů, které jsem při uzavírání této smlouvy sdělil(a). K uplatnění práva na

reklamaci musí dojít bez zbytečného odkladu od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen
podle této smlouvy, jinak toto právo zaniká. Cestovní kancelář může na vyřízení celé záležitosti čerpat zákonnou lhůtu 30 dní. Návrh smlouvy se stává
odsouhlasením ze strany klienta pro klienta závazným, k uzavření smlouvy o zájezdu dojde odsouhlasením ze strany cestovní kanceláře. Pořadatel
předem souhlasí, že v případě zrušení zájezdu může objednavatel postoupit tuto smlouvu podle § 1895 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
pojišťovně. Cestovní kancelář odpovídá za řádné poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc
v nesnázích. Dle této smlouvy se služby cestovního ruchu poskytují v jazyce místa pobytu země a registrace leteckého či autokarového dopravce.
Zájezd není obecně vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu. Velikost skupiny je omezena kapacitou poskytovaných služeb. Minimální počet
osob nutný k uskutečnění zájezdu je 6 osob, lhůta pro odstoupení pořadatele od smlouvy je 15 dní před začátkem zájezdu. Zákazník může odstoupit
od smlouvy kdykoliv před zahájením zájezdu proti zaplacení přiměřeného odstupného za předčasné ukončení závazku ze smlouvy, případně
odstupného stanoveného pořadatelem v souladu s VOP. Bližší informace k zájezdu budou zákazníkovi předány 7 dní před plánovaným odjezdem.
Zákazník má právo postoupit smlouvu v souladu s § 2532. Zákazník může nejpozději 10 dní před zájezdem oznámit, že se zájezdu zúčastní jiná osoba.
Zákazník a postupník jsou povinni společně a nerozdílně k uhrazení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které CK v souvislosti se změnou osoby vzniknou.
Kontakt na místního zástupce: +420 774 449 306. UPOZORNĚNÍ NA PASOVÉ A VÍZOVÉ POVINNOSTI: Každý občan ČR včetně dětí musí cestovat na
vlastní cestovní doklad. Překontrolujte si prosím platnost Vašich cestovních dokladů. Některé destinace, zejména exotické, vyžadují platnost
cestovního pasu minimálně 6 měsíců po návratu z dovolené. Údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a požadovaných
zdravotních dokladech pro cestu a pobyt v cílové zemi občanů ČR jsou uvedeny na stránkách MZV, www.mzv.cz. Občané jiné země než České
republiky jsou povinni sami si ověřit podmínky vstupu do cílové země i všech tranzitních zemí. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (pro klienty, kteří mají cestovní
pojištění zakoupeno u CK) Svým podpisem na této smlouvě prohlašuji, že souhlasím se Všeobecnými pojistnými podmínkami, které jsem převzal jako
nedílnou součást této smlouvy, a to za všechny osoby uvedené v této smlouvě.

Místo a datum:

Podpis klienta

Podpis cestovní agentury / CK

