
ČÍSLO SMLOUVY

Zájezd: Doprava: Stravování: 

Termín: 
Název 
ubytování:

Hotel Seimler
Kategorie 
ubytování: 

Počet nocí

Odjezdové místo 
a čas:

Místo a čas 
návratu:

Další služby: 
Cestovní 
pojištění

Cena na osobu: Počet osob: 
Osoby 

zdarma: 
Celková cena za 

skupinu:
0 Kč

Platební 
harmonogram

1. záloha 2. záloha 3. záloha 00 420 777197768

SMLOUVA O ZÁJEZDU
uzavřená dle zákona 159/99 Sb a zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

Pořadatel zájezdu:
Cestovní kancelář Zájezd, s.r.o.
Slunná 1770/10, 664 51 Šlapanice
tel: +420 777 197 768
info@ck-zajezd.cz, www.ck-zajezd.cz
IČO: 05881897, DIC: CZ 05881897
Zapsaná v obchodním rejstříku - spisová značka C 98711 vedená u 
Krajského soudu v Brně 
Bankovní spojení: Fio banka 2201178250/2010

Objednavatel: 

Rozsah služeb

není požadováno - nebo cestovní pojištění, 24,- Kč 
na osobu a den, typ B, UNION pojišťovna

český průvodce a průvodce v Osvětimi, pronájem 
sluchátek v památníku, informační materiály, drobné 
odměny, nealko nápoje pro kantory

Kotaktní telefon do CK:

 

harmonogram
1. záloha 2. záloha 3. záloha 00 420 777197768

Částka: 0 Kč 0 Kč 0

Splatná do: 07.07.2017 30.07.2017 01.08.2017

Datum 20.07.2019

Podpis 
zákazníka

Výše uvedené telefonní číslo umožní zákazníkovi urychleně 
pořadatele kontaktovat, účinně s ním komunikovat, požádat o 
pomoc, ocitlne-li se zákazník v nesnázích, nebo potřebuje li 
vytknout vadu zájezdu.

Pořadatel zájezdu má sjednáno pojištění proti úpadku u pojišťovny UNION, která poskytne zákazníkovi ochranu pro případ úpadku. Pojistnou 
událost oznámí zákazník telefonicky na číslo: 844 111 211, 00 421 2 208 15 911. 

Kotaktní telefon do CK:

Podepsanou smlouvu pošlete emailem, nebo poštou na výše uvedenou adresu. 
Tato smlouva slouží jako originál. 

Svým podpisem na této smlouvě prohlašuji, že souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami účasti na zájezdech Ing. Lenka Malíková, 
cestovní kancelář, s.r.o., které jsem převzal/a jako nedílnou součást této smlouvy, a to za všechny osoby uvedené v této smlouvě. Na základě 
zmocnění uděluji uvedený souhlas a uzavírám tuto smlouvu rovněž jménem všech spolucestujících osob. Souhlasím také s informací, že 
veškerá korespondence je vedena se mnou jako objednavatelem zájezdu. 
Dále prohlašuji, že jsem byl/aseznámen/a s hlavními charakteristickými znaky ubytovacího místa, polohy, kategorie a stupně vybavenosti 
ubytování, a rozsahem stravování, trase zájezdu, počtu nocí, místech a časech odjezdu a příjezdu, jazykem poskytovaných služeb, vhodnosti 
služeb pro osoby s omezenou schpností pohybu. Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a rovněž o obsahu ceny. 
Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o pasových a vízových požadavcích pro všechny ve smlouvě uvedené cestující, o lhůtách pro jejich 
vyřízení a o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt vyžadovány. Více na www.mzv.cz.
Dále potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UNION, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o 
zájezdu a souhlasím s jejich zněním.
Jsem informován o tom, že mohu  od smlouvy odstoupit kdykoliv před zahájením zájezdu proti zaplacení přiměřeného odstupného, dle 
Všeobecných obchodních podmínek. Cestovní kancelář odpovídá za řádné poskytování služeb a má poskytnout zákazníkovi pomoc v 
nesnázích. 
Reklamace: K uplatnění práva na reklamaci musí dojít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu nebo v 
případě, že se zájezd neuskuteční, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu, jinak toto právo zaniká. Cestovní kancelář 
může na vyřízení celé záležitosti čerpat zákonnou lhůtu 30 dní. 

Razítko a podpis pořadatele




