
Smlouva o zájezdu = Potvrzení o zájezdu* / závazná přihláška**
* uzavřená dle §2521 a násle. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

** v případě, že se nejedná o zájezd ve smyslu Občanského zákoníku zakřížkujte zde:

č.

1

2

3

4

5

6

Zájezd do (země, místo):

Název ubytovacího zařízení: 

Termín zájezdu: od: do:

Termín pobytu: od: do:

Doprava:              Nástupní /výstupní místo:

počet

Jiné nástupní místo

Celková cena zájezdu:

1. záloha: Splatná dne: Zaplacená dne:

2. záloha: Splatná dne: Zaplacená dne:

Doplatek: Splatný dne: Zaplacený dne:

Celková sleva v KčVýše slevy  / %

Typ ubytování / kategorie:

Stravování: 

Rekreační poplatek

Podpis prodejce Potvrzení DUHA TOUR s.r.o.

Poplatek za zvíře

Klimatizace

Výlety

Slevy

Parkovné

Cestovní pojištění KOLUMBUS : 30,- Kč / os./den, 15,- Kč / dítě do 18 let / den, dítě do 6 let v doprovodu dosp.os.zdarma, senioři nad 70 let - 60,- Kč / den.

Podpis zákazníka

Neobsazené lůžko

Cestovní pojištění*

2.záloha do výše 50% ceny zájezdu je splatná 60 dnů před zahájením zájezdu. Doplatek uhraďte nejpozději 30 dnů před čerpáním služeb!

Místenka

Stravování

Doprava

Jméno a příjmení Adresa

CESTOVNÍ KANCELÁŘ (POŘADATEL zájezdu) ČÍSLO CESTOVNÍ SMLOUVY

zastoupená PRODEJCEM (obchodní zástupce):

Datum narození Státní příslušnost č. pasu / O.P.

DALŠÍ OBJEDNANÉ SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK (druh a rozsah)

počet Cena za osobu

Dospělá osoba

Zákazník č.1 uzavírá tuto smlouvu podle zákona č. 159/199sb. i ve prospěch následujících osob - spolucestujících:

Sídlo: Opavská 823/61, 708 00 Ostrava-Poruba

Tel./Fax: 596 918 333, 596 911 424, 558 322 000

Mobil: 775 637 066

IČ: 268 47 485 DIČ: CZ26847485

Bankovní spojení : 171259252/0600 (GE Money Bank)

Platby ze zahraničí: Česká spořitelna

Ostrava-Poruba, U Soudu 6198, Česká republika

Číslo účtu: 000000-1796612233/0800

IBAN CZ47 0800 0000 0017 9661 2233, BIC GIBACZPX

Celkem v Kč

VYMEZENÍ ZÁJEZDU

CENA ZÁJEZDU

SMLUVNÍ STRANY

ZÁKAZNÍK: (veškerá korespondence je vedena s zákazníkem č.1!)

DUHA TOUR s.r.o.

Email:Mobil:

Rezervoval:

Razítko:

Údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro vyřízeni a požadovaných zdravotních dokladech pro cestu a pobyt v cílové zemi jsou uvedeny na www.mzv.cz

Datum uzavření smlouvy

*V případě, že klient nemá na smlouvě sjednané pojištění od DUHA TOUR s.r.o., svým podpisem smlouvy místopřísežně prohlašuje, že má sjednané jiné cestovní pojištění na léčebné a úrazové výlohy v zahraničí a repatriaci. Tímto 

prohlášením se také vzdává všech nároků v případě pojistné události k cestovní kanceláři DUHA TOUR s.r.o.

Svým podpisem této smlouvy stvrzuji, že souhlasím s veškerými podmínkami a byl jsem seznámen/a s veškerými podmínkami uvedenými v této smlouvě a s Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře DUHA TOUR 

s.r.o., které jsou součástí této smlouvy a souhlasím s nimi jménem všech cestujících uvedených na této smlouvě, kteří mě k uzavření této smlouvy v jejich prospěch a k akceptaci podmínek pro účast na zájezdu zmocnili. 

Byl/a jsem informován/a o zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném ve smlouvě na dobu neurčitou či do odvolání. Zároveň prohlašuji, že jsem zmocněn takový souhlas vyslovit i pro osobní údaje spolucestujících osob. 

Souhlasím s použitím mých kontaktních údajů za účelem zasílání dalších reklamních nabídek cestovní kanceláře DUHA TOUR s.r.o.

Další zákonem stanovené údaje o vymezení zájezdu, tj. ubytování, údaj o jeho poloze, turistické kategorii, vybavenosti, charakteristice a kategorii dopravního prostředku, jakož i údaj o trase cesty, stravování, údaje o jeho způsobu a 

rozsahu jsou uvedeny v aktuálním katalogu DUHA TOUR s.r.o. 

Dítě


