
Předmět smlouvy - vymezení zájezdu

Zákazník - Objednavatel

Další přihlašované osoby

Kalkulace ceny

1

2

3

4

5

Platby - všechny platby proveďte na účet 3839471389 / 0800, vždy též uveďte variabilní symbol (= číslo smlouvy - viz výše)

Zvláštní podmínky/Poznámky

Pojistné:Pojištění Uniqa přes CK:

Pojištění Uniqa přes CK: Pojistné:

 Pojištění Uniqa přes CK: Pojistné: Zahájení pojištění:  

Zahájení pojištění:  Ukončení pojištění:  

Pojištění Uniqa přes CK: Pojistné: Zahájení pojištění:

Datum uzavření: Podpis a razítko CK Víkend: Podpis a razítko zprostředkovatele: Podpis zákazníka:

Cestovní kancelář se zavazuje provést zájezd dle uvedeného programu kvalifikovaným průvodcem. Při případných nutných změnách či rušení zájezdu se zavazuje k postupu dle smluvních podmínek

na druhé straně této smlouvy. Zavazuje se také zákazníkovi k úměrné náhradě za eventuální odpadnutí části programu či služeb, které zavinila ona nebo její smluvní partneři (dopravce, ubytovatel,

průvodce).

Uhrazeno dne:

Při zakoupení pojištění zákazník prohlašuje, že mu v předstihu před vznikem pojištění byly srozumitelně poskytnuty informace o pojistném vztahu a že měl možnost seznámit se se smluvními

podmínkami vztahujícími se k pojištění a že tyto podmínky odpovídají jeho pojistnému zájmu a pojistným potřebám, které vyjádřil pojistníkovi nebo jím pověřenému zástupci před vznikem pojištění,

a že je s rozsahem a podmínkami pojištění srozuměn. Dále prohlašuje, že byl v předstihu před vznikem pojištění pojistníkem upozorněn na důsledky spojené s tím, že se nestává pojistníkem a

informován o způsobech vyřizování stížností, včetně možnosti obrátit se na ČNB i mimosoudního řešení sporů. Prohlašuje rovněž, že mu byly v předstihu před vznikem pojištění poskytnuty

samostatné dokumenty „Informační dokument o pojistném produktu“ a „Informace o zpracování osobních údajů“, které také tvoří přílohu k této smlouvě a kterým porozuměl.

Uhrazeno dne:Splatnost:

Splatnost:

Příplatek
Celková cena 

(včet. pojištění)
ZálohaSleva:

Doplatek k úhr. 

(cena-pojištění -

zál. k úhradě)

Záloha k úhradě 

(záloha+pojištění)

Objednavatel se seznámil s s Všeobecnými smluvními podmínkami CK Víkend a bere na vědomí všechny skutečnosti v něm uvedené, zejména platební podmínky, nástupní trasu, druhy dopravních

prostředků, druh a vybavenost ubytování, počet noclehů, program zájezdu, rozsah a místa stravování, požadavky na vlastní cestovní vybavení a pojištění, stornovací podmínky při rušení své účasti

na zájezdu. Další přihlašované osoby objednavatel v tomto smluvním vztahu s jejich souhlasem zastupuje. Souhlasí též se zasíláním katalogu a reklamních materiálů.

Doplatek: Uhrazeno:

 

 

 

Tato smlouva pozbývá platnosti, pokud nebude CK zaplacena záloha ve stanovené výši do uvedeného data.

Záloha+pojištění: Uhrazeno: Zbývá uhradit:

Zbývá uhradit:

Název zájezdu:

Katalogová cena: Záloha:

2

3

4

5

Datum příjezdu:

Adresa: Email:

Email:Adresa:

Příjmení a jméno: Datum narození:

 

Pojištění Uniqa přes CK: Pojistné:

Zprostředkovatel/obchodní zástupce

ANO

SMLOUVA - POTVRZENÍ O ZÁJEZDU

Číslo zájezdu:

Cestovní kancelář Víkend - Mgr. Petra Mastná

Palackého nám.200/10, 268 01 Hořovice

IČO 43125719, DIČ CZ 7351200615

tel. 311 510 140, email: vikend@ck-vikend.cz

Pořadatel zájezdu

Datum narození:

Počet přihlašovaných osob:

Číslo smlouvy (zároveň variabilní symbol)

1

Příjmení a jméno:

Datum odjezdu:

Další specifikace zájezdu:

Datum narození:

Adresa: Email:

Adresa:  Email:

Příjmení a jméno:  

Adresa:

Příjmení a jméno:

Zahájení pojištění:

Email:

Základní cena:

Příjmení a jméno: Datum narození:

 

Pojištění Poznámka

Ukončení pojištění:

Mobil:

Celkové hodnoty za všechny osoby

Mobil:

Variabilní symbol:

 Variabilní symbol:   

Zahájení pojištění: Ukončení pojištění:

Datum narození:

 Variabilní symbol:

Mobil:

 Mobil:  

Variabilní symbol:

Mobil:

 

Ukončení pojištění:  

 Variabilní symbol:

 Ukončení pojištění:




