SMLOUVA O ZÁJEZDU

Číslo smlouvy – variabilní symbol:

uzavřená dle § 2521 a násl. občanského zákoníku
Uvádějte vždy při platbě!

POŘADATEL - CESTOVNÍ KANCELÁŘ:

ZASTOUPENÁ PRODEJCEM:

Petr Mixa – Terra Tour
cestovní kancelář
Komenského 1363/34, 586 01 Jihlava
IČ 44055153, DIČ CZ6605192319
Bankovní spojení: KB 43-1213200297/0100
Registrace: Obecní živnostenský úřad, Magistrát města Jihlavy,
č.j. ŽÚ/U8445/2007/MA, ev.č. 370701-54189
Tel.: 567310441, tel./fax: 567310149, e-mail: terra@ji.cz

ZÁKAZNÍK:
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa:

PSČ:

Tel.domů:

Tel.zam.:

E-mail:

SPOLUCESTUJÍCÍ (zákazník závazně přihlašuje na zájezd další následující osoby):
Jméno a příjmení:

Adresa (je-li jiná) :

Datum narození:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
ROZSAH SLUŽEB – VYMEZENÍ ZÁJEZDU:
Cíl cesty, místo:

Termín:

Typ a kategorie
ubytování:

Druh a kategorie
dopravy:

Stravování:

Nástupní místo:

-

Další objednané služby:
Cestovní pojištění vč. léčebných výloh:
Termín pojištění:

ANO - NE
-

Všechny zájezdy CK Terra Tour v souladu se zákonem č. 159/99 jsou pojištěny pro
případ úpadku nebo insolvence CK. Číslo pojistky 1710180203, Generali Pojišťovna
a.s., platnost pojistky: do 19.12.2019.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Rozpis ceny:
x
x
x
x
x
x
x

cestovní pojištění
=
=
0,- =
=
=
=
=

0,0,0,0,0,0,0,0,-

základní cena
sleva za včasný nákup
doprava autobusem
příplatek
příplatek
poplatek za změnu

%

x
x
x
x

40,10,25,72,-

=
=
=
=

0,0,0,0,-

dospělý
dítě do 6-ti let
dítě od 6 -18-ti let
senior nad 70 let

Celkem:

Záloha a způsob úhrady:

převodem/ hotově

Splatnost dne:

Doplatek a způsob úhrady:

převodem/ hotově

Splatnost dne:

Poznámka:
Zákazník prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se Smluvními podmínkami cestovní kanceláře, které převzal jako nedílnou součást této
smouvy, že s nimi seznámil sebe i ostatní cestující, kteří s nimi rovněž souhlasí. Stvrzuje, že mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku a
formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., že byl seznámen s charakteristikou zájezdu, obsahem ceny zájezdu a podmínkami dopravy, předpokládané
trase, popisem ubytovacího místa, polohy, kategorie a stupně vybavenosti. Zákazník prohlašuje, že je oprávněn uzavřít smlouvu o zájezdu i ve
prospěch dalších cestujících osob a tyto osoby jej k jejich přihlášení řádně pověřily.
Seznámil/-a jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů (www.terratour.cz/dokumenty.htm):
Datum:

Podpis zákazníka:

Potvrzení prodejce:

ANO - NE
Potvrzení CK Terra Tour:

