
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Smlouva o zájezdu

uzavřená ve smyslu zákona č 159/1999 Sb.

Rezervační číslo:

CESTOVNÍ KANCELÁŘ (pořadatel zájezdu) CESTOVNÍ AGENTURA (obchodní zástupce)

Jarmila Skopalová

I.P.Pavlova 741/8

794 01  Krnov  

IČ: 64072428

DIČ: CZ 5661061230

Tel/fax: +420 554 611 450

E-mail: ckmoravia@krnov.net

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 182325606/0300

OBJEDNAVATEL (Zákazník)

Jméno, příjmení, titul: Datum narození:

Kontaktní adresa: Číslo cestovního dokladu:

E-mail: Telefon:

CESTUJÍCÍ OSOBY (Účastníci zájezdu)

Jméno, příjmení, titul Adresa Datum narození
Číslo cestovního 

dokladu
Cena za osobu

ZÁJEZD:

Termín zájezdu: Počet nocí:

Název ubytování: Transfer:

Doprava: Nástupní místo:

Země - Destinace:

Stravování: Typ ubytování:

DALŠÍ SLUŽBY: Cena za osobu Počet Cena celkem

Komplexní cestovní pojištění - dospělá osoba (vč. storna zájezdu)

Komplexní cestovní pojištění - dítě do 16 let (vč. storna zájezdu)

Komplexní cestovní pojištění - senior nad 70 let (vč. storna zájezdu)

Celková cena zájezdu:  

Záloha: Splatná do: Uhrazeno dne:

Záloha: Splatná do: Uhrazeno dne:

Doplatek: Splatný do: Uhrazeno dne:

Poznámky*:

Povinné pojištění pro  případ úpadku cestovní kanceláře

DOKLAD O POJIŠTĚNÍ

Tento doklad stvrzuje, že cestovní kancelář sjednala pojištění, z něhož vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku zákazníkovi:

1. Neposkytne dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu

2. Nevrátí zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskuteční, nebo

3. nevrátí rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

Pojištění se vztahuje pouze na zájezdy dle §1 odst. 1 zák. č. 159/1999 Sb. Informujte se u Vaší cestovní kanceláře

* služby uvedené v poznámce jsou bez právního nároku – nelze garantovat

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s veškerými nezbytnými informacemi týkajícími se zájezdu dle této smlouvy, mimo jiné s podrobnými informacemi o ubytování, dopravě, stravování, termínu zájezdu a o dalších objednaných službách. Souhlasím s 

rozsahem a obsahem (včetně cen) zakoupeného zájezdu  (popř. jiných služeb). Potvrzuji, že souhlasím se všeobecnými podmínkami CK Moravia. Je-li součástí zájezdu i doprava, tak se podpisem této smlouvy rovněž zavazuji dodržovat platné 

Přepravní podmínky pro cestující, zavazadla a zboží vydané příslušnou přepravní společností zajišťující dopravu v rámci zájezdu (dále jen "Přepravní podmínky"). Potvrzuji, že jsem zplnomocněn výše uvedenými účastníky zájezdu k uzavření této 

smlouvy v jejich prospěch. Beru na vědomí, že jsem povinen seznámit ostatní účastníky zájezdu s podmínkami poskytnutí zájezdu, popř. jiných služeb, zejména o právech a povinnostech vyplývajících pro ostatní účastníky zájezdu z této smlouvy 

(včetně Všeobecných podmínek a Přepravních podmínek). Potvrzuji, že výše uvedené údaje, které jsem poskytnul za účelem plnění této smlouvy, jsou úplné, správné a pravdivé a v případě jejich změn, jsem bez prodlení povinen je výslovně oznámit 

cestovní kanceláři. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení náleží cestovní kanceláři a jedno objednateli zájezdu. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem cestovní 

kanceláře a objednatelem zájezdu.

Překontrolujte si platnost Vašich cestovních dokladů! Některé státy vyžadují platnost cestovního pasu minimálně 6 měsíců po návratu z Vašeho zájezdu.

datum a podpis zákazníka razítko a podpis CK (pořadatele zájezdu) razítko a podpis obchodního zástupce


