SMLOUVA O ZÁJEZDU
uzavřená dle § 2521 a násl. občanského zákoníku
platná od 1.1.2014

CESTOVNÍ KANCELÁŘ:
IČO:
Se sídlem:
Bankovní spojení:
Tel; fax:
Email:
ZÁKAZNÍK:

ZASTOUPENÁ PRODEJCEM:

VVV TOUR CZ 1, s.r.o., OR KS HK, oddíl C, vložka 28958
288 15 319
třída Míru 2670 Pardubice 530 02
Česká spořitelna č.ú.: 3359169359/0800
+ 420 466 500 115 (374); + 420 466 500 375
info@vvvtour.com

Příjmení a jméno:

Datum nar.:

Ulice, č.p.:

Telefon:

Město:

Email:

ZÁKAZNÍK:
Země, destinace:

BULHARSKO

Termín:

Doprava:

LETECKÁ

Trasa:

Ubytování:

Počet nocí:

Stravování:

Počet osob:

Charakteristika ubytování viz katalog CK VVV TOUR CZ1. Ubytování je v souladu s právními předpisy cílové země. Údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich
vyřízení a požadovaných zdravotních dokladech pro cestu a pobyt v cílové zemi jsou uvedeny na www.mzv.cz.

CESTUJÍCÍ OSOBY:
Příjmení a jméno:

Datum narození:

Cena/osoba:

DALŠÍ SLUŽBY:
Služby:

Počet:

Cena/osoba: Celkem:
0 Kč
0 Kč
0 Kč

CENA CELKEM :
PLATBA:
Záloha (částka):

Datum:

Doplatek (částka):

Splatnost:

POZNÁMKY:

Svým podpisem na této smlouvě stvrzuji, že jsem se seznámil(a) s obsahem Všeobecných podmínek CK VVV TOUR CZ1 platných od 1.1.2017, které jsou nedílnou součástí této
smlouvy, plně s nimi souhlasím a podřizuji se jim, a to za všechny osoby uvedené v této smlouvě. Dále prohlašuji, že jsem se v katalogu CK VVV TOUR CZ1, v jiných tištěných
informacích o zájezdu nebo na webových stránkách www.vvvtour.com seznámil(a) s charakteristikami ubytovacího místa, polohy, kategorie, vybavenosti ubytování, rozsahu
stravování, způsobu dopravy a s obsahem ceny vybraného zájezdu.
Beru na vědomí, že součástí ceny zájezdu CK VVV TOUR CZ1 není cestovní pojištění a jeho nesjednáním přebírám plnou odpovědnost za důsledky případných škod vzniklých v
souvislosti se zájezdem. Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Na základě zmocnění uděluji uvedený souhlas a uzavírám tuto smlouvu
rovněž jménem všech spolucestujících osob. Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé.
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.V případě dopojištění
souhlasím se všeobecnými podmínkami pojišťovny Allianz pojišťovna,a.s.

V:
Dne:

Podpis
zákazníka:
Podpis
a razítko
prodejce:

