SMLOUVA O ZÁJEZDU / OBJEDNÁVKA SLUŽEB

uzavřená ve smyslu zákonač. 89/2012 Sb.

Všechny zájezdy pořádané CK BUS TOUR – FOLTÝNOVÁ s.r.o.jsou plně pojištěny ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY
Cestovní kancelář BUS TOUR – FOLTÝNOVÁ s.r.o.

PRODEJCE

Littrowa 209, 346 01 Horšovský Týn
Americká 23, 301 00 Plzeň – město
Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

*tel./fax: 379 423 028, tel.:379 423 423
*tel.: 377 522 522, mob.: 725 339 933
*tel./fax: 376 322 600

www.bustour-foltynova.cz, e-mail: bustour.ht@ckbustour.cz

*mobil: 602 876 877, 724 785 786

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce č. 18210. IČO: 264 06 306, DIČ: CZ26406306

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Domažlice, č. Účtu: 0827773319/0800, VS:

ZÁKAZNÍK – OBJEDNAVATEL

pořadové číslo:

příjmení, jméno, titul:

datum narození:

ulice (obec):

město:

telefon:

e-mail:

1
stát. přísl.:
PSČ:
základ. cena za osobu

nástup:

SPOLUCESTUJÍCÍ
poř.č.

příjmení, jméno, titul

stát. přísl.

adresa

datum narození

nástup

základ. cena za osobu

typ

cena služeb

2.
3.
4.
5.

VYMEZENÍ ZÁJEZDU – ROZSAH SLUŽEB
země:
místo/název záj.:
DOPRAVA
poř.č.

druh

termín

kód záj.:
termín od
trasa

UBYTOVÁNÍ
poř.č.

název, kategorie, poloha

termín

STRAVOVÁNÍ
poř.č.

termín

druh

POJIŠTĚNÍ

pozn. Nemám zájem o pojištění zprostředkované CK.
druh

poř.č.

cena služeb

termín

Podpis:

cena za osobu a den

počet dní

cena služeb

0 Kč
0 Kč
0 Kč
OSTATNÍ SLUŽBY
poř.č.

název služby

cena za osobu a den

počet dní

cena za osobu

počet osob

cena služeb

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
RŮZNÉ
Záloha:

Splatná:

Zaplacena:

Záloha:

Splatná:

Zaplacena:

Záloha:

Splatná:

Zaplacena:

KONEČNÁ
CENA:

Prohlášení zákazníka: Prohlašuji, že jsem převzal a seznámil se s katalogem nebo nabídkovým listem (v tištěné nebo elektronické podobě) včetně konečné ceny zájezdu, znám charakteristické znaky
ubytovacího místa, polohy, kategorie, stupně vybavení, stravování, programu a služeb poznávacího zájezdu nebo jednodenního výletu, jenž jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zároveň potvrzuji, že beru
na vědomí i veškeré informace v dalších tiskových materiálech týkající se zájezdu a informaci o možném vstupném ve vybraném zájezdu nebo výletu, které není zahrnuto v konečné ceně.
Souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami uvedenými v katalogu CK BUS TOUR–FOLTÝNOVÁ, s.r.o.pro daný rok, ve kterém služby využívám a to i jménem výše
uvedených osob, které mne k jejich účasti zmocnily. Tímto prohlašuji, že v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby CK zpracovávala mnou předané osobní údaje, poskytnuté jí
za účelem zabezpečení zájezdu a za účelem nabízení dalších služeb poskytovaných či zprostředkovaných CK. Cestovní smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami.

místo a datum

potvrzení CK nebo zmocněného obchodního zástupce

podpis zákazníka

0 Kč

