CESTOVNÍ SMLOUVA O ZÁJEZDU
uzavřená ve smyslu zákona č. 159/99Sb a od účinnosti NOZ také dle § 2521- §2549 OZ
mezi pořádající CK a objednávajícím zákazníkem (objednavatel)
verze 018
POŘÁDAJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Prodejce (razítko):

Staré náměstí 37,356 01 SOKOLOV

F+K Sokolov s.r.o.

IČ: 290 92 191
účet: KB Sokolov 43-6306370247/ 0100
Tel:352 623 319 , Fax: 352624464
ckfk@ckfk.cz

Doručovací adresa (ulice a č., město)

OBJEDNAVATEL

Jméno a příjmení

PSČ

město

Ulice

email

Telefon:

Datum naroz.:

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU (vypisuje se i objednavatel uvedený výše, pokud se účastní)
Jméno a příjmení

Korespondenční adresa

Datum narození

Cestovní doklad
číslo (povinné u
leteckých záj.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
OBSAH OBJEDNÁVKY SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU - vymezení zájezdu
ZEMĚ:
LETOVISKO:
Č. zájezdu
UBYTOVÁNÍ: název ubytovacího zařízení a kategorie

pro počet osob

počet stravy/os

POČET NOCÍ

Typ a počet pokojů

Počet přistýlek:

Počet osob na dopravu:

Nástupní místo:

POJIŠTĚNÍ na dobu termínu zájezdu

Počet cizích stát.příslušníků ve
smlouvě, nemajících pas ČR

DOPRAVA : (vlastní, bus,letecky)

STRAVOVÁNÍ forma

TERMÍN zájezdu

4
DALŠÍ SLUŽBY fakultativně za příplatek:
POZNÁMKY (nezávazné požadavky) bez nároku:
POVINNÉ PLATBY hrazené na místě (pobyt.taxa, apod):
ODBAVENÍ ZÁJEZDU (Dokumenty k odjezdu) do 8 dní před odjezdem:
CENOVÝ ROZPIS

1. osoba

2.osoba

3.osoba

email, osobně v CK zdarma, poštou za 18 Kč
4.osoba

5.osoba

6.osoba

Celkem

základní cena lůžko
přistýlka cena
doprava příplatkem
pojištění komplex
příplatky
sleva

stálý klient

slevy

1 moment

CENA CELKEM:
1. Zálohy:
záloha:

Doplatek Kč:

Splatná dne:

Splatný dne:

Tel. číslo: +420
272101020
Události uvedené v
bodě b) a c) se
neprodelnně oznámí
na: FIDUCIA s.r.o

Národní třída 10,
Praha 1, 11000

Nastane-li pojistná událost v důsledku úpadku Ck dle bodu a) klient se neprodlenně obrací na:

V

dne

podpis prodejce

Celkem Kč:

Prohlášení zákazníka: prohlašuji, že jsem vzal na vědomí informace uvedené v
příslušném katalogu zájezdů (případně dodatečné písemné nabídce) a Všeobecné
smluvní podmínky a Reklamační řád F+K Sokolov s.r.o. (dále jen CK F+K), které tvoří
nedílnou součást této smlouvy, jsou mi proto známy a souhlasím s nimi, jakož i s
rozsahem sjednaného pojištění zájezdu, způsobem reklamace a výší případného
odstupného dle §2536 Obč.zákoníku a beru na vědomí, že existuje-li mezinárodní
smlouva, kterou je ČR vázána, o omezení náhrady škody vzniklé porušením
povinnosti ze smlouvy o zájezdu, hradí CkF+K náhradu takové škody jen do výše
tohoto omezení. Souhlasím, aby mé osobní údaje včetně data naroz., případně
rodného čísla, uvedené v této smlouvě byly zpracovány a archivovány v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. jen pro potřeby CK F+K. Prohlašuji tímto, že povinnostem
mnou přihlášených spolucestujících vůči poskytovatelům cestovních služeb dostojím
jako svým vlastním. Na základě zmocnění uděluji uvedený souhlas rovněž jménem
všech spolucestujících osob.
podpis a razítko CK F&K

podpis klienta

