SMLOUVA O ZÁJEZDU
uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.
Všechny zájezdy CK Bohemian tour jsou pojištěny ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

POŘÁDAJÍCÍ CK
CK Bohemian tour s.r.o.

Číslo smlouvy:

PRODEJCE/RAZÍTKO

Fakturační adresa: Tovární 1333/9, 769 01 Holešov
Korespondenční adresa: nám. Dr. E. Beneše 67/24, 769 01 Holešov
Tel: 777 850 013, info@bohemian-tour.cz, www.bohemian-tour.cz
IČO: 28999851, DIČ: CZ28999851, bankovní spojení: KB 43-9246600277/0100
vedená u Krajského soudu v Brně, C65251

VYMEZENÍ ZÁJEZDU
Kód zájezdu
Země
Letovisko
Název ubytování
Typ ubytování
Doprava
Nástupní místo
Termín
Stravování
1. Zákazník - objednavatel:
Příjmení, jméno
Datum narození/RČ
Adresa
Telefon
E-mail
Číslo pasu/OP
Zákazník uzavírá cestovní smlouvu i ve prospěch následujících osob/spolucestujících:
Příjmení, jméno
Datum narození/RČ
Telefon
Číslo OP/pasu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CENOVÁ KALKULACE
Cena dospělá osoba
Počet
Cena dítě/senior
Počet
Cena celkem
Ubytování
Stravování
Doprava
Cestovní pojištění
Příplatky
Slevy
CELKEM
PLATBY
Záloha:
Splatná do:
Uhrazeno:
Doplatek:
Splatný do:
Uhrazen:

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Při platbě na účet uveďte jako variabilní symbol číslo smlouvy, specifický symbol kód zájezdu a do předmětu zprávy pro příjemce
uveďte své příjmení. Bankovní spojení: KB 43-9246600277/0100. V případě, nedodržení termínů zaplacení ceny zájezdu zákazníkem je
CK oprávněna od smlouvy odstoupit s tím, že náklady spojené odstoupením je povinen uhradit zákazník. Bez zaplacení celé ceny zájezdu
v termínu uvedeném ve smlouvě, nemá zákazník nárok účastnit se zájezdu a čerpat služby. Za řádnou a včasnou úhradu plateb cestovní
kanceláři Bohemian tour vždy odpovídá zákazník.
Prohlášení zákazníka:
Svým podpisem na této smlouvě prohlašuji, že souhlasím s veškerými podmínkami uvedenými v této smlouvě a se Všeobecnými
smluvními podmínkami cestovní kanceláře, které jsem převzal(a) jako nedílnou součást této smlouvy a to za všechny osoby uvedené v
této smlouvě, které mne k podpisu této smlouvy zmocnily. Zároveň stvrzuji, že jsem byl(a) seznámem(a) s vízovými a pasovými předpisy
a požadavky na zdravotní dokumenty nezbytné pro cestu a pobyt pro všechny osoby uvedené v této smlouvě včetně lhůt a poplatků pro
jejich vyřízení. Beru na vědomí, že korespondence bude vedena (včetně Pokynů na cestu) jen s osobou označenou jako Zákazník objednavatel. Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Poznámky:
Datum uzavření smlouvy o zájezdu:

Podpis a razítko zprostředkovatele

Podpis a razítko pořádající CK

Podpis zákazníka

