zastoupená PRODEJCEM (obchodní zástupce)

SMLOUVA O ZÁJEZDU – (SoZ)
Závazná přihláška na zájezd (dále též jen přihláška)
POSKYTOVATEL SLUŽEB: IDEAL-TOUR PRAHA, s. r. o., cestovní kancelář
Freyova 5, 190 00 Praha 9, IČO: 25703269, DIČ: CZ25703269
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62637, dále též „CK“, nebo též „IDEAL-TOUR PRAHA“

ČÍSLO

TERMÍN ZÁJEZDU

PRODEJE

počet nocí

od

UBYTOVÁNÍ, STRAVA, SLUŽBY, INFORMACE
do

DOPRAVA

CÍLOVÉ MÍSTO ZÁJEZDU (stát/letovisko)
kategorie

NÁZEV (ubytovacího zařízení, umístění/poznávacího zájezdu)

VYBRAT DOPRAVU

Nástupní (svozové) místo v ČR:

BUS

Doprava do zahraničí je realizována
dálkovými zájezdovými autokary s
vybavením (klimatizace, WC, video)

TYP UBYTOVÁNÍ (pokoj, apartmán, atp.) + STRAVA (polopenze, plná penze, all inclusive, vlastní, atp.)

Letadlo (ECONOMY CLASS)

ZÁKLADNÍ CENA OBSAHUJE:

LETECKY
Dopravu nezajišťuje poskytovatel služeb.

VLASTNÍ

CENA NEOBSAHUJE:

vstupy, pobytovou taxu, další fakultativní služby

Předpokládaná doba odjezdu/odletu a příjezdu/příletu
Doba odjezdu/odletu zatím není k dispozici

TRASA ZÁJEZDU:

BUS – ZASTÁVKY PO TRASE:

SLUŽEBNÍ JAZYK

Při autokarové přepravě je převážně využíváno evropské dálniční
sítě (např. do destinace Španělsko přes Německo a Francii).

Zastávky po trase jsou dle možností přibližně po 4 hod.
Přibližná doba zastávky je 20 min.

Služby budou poskytovány v rámci skupiny, její přibližná velikost je 20 až 60 osob

Služby delegáta nebo průvodce jsou plněny v českém (slovenském)
jazyce, služby v cílové destinaci jsou zprostředkovány v místním úředním
jazyku a v angličtině.

Zájezd je vhodný i pro osoby s omezenou schopností pohybu (nutno vždy konzultovat s CK)

OBJEDNAVATEL
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL

DATUM NAROZENÍ

E-MAIL - pro zasílání odbavení zájezdu
(případně osobně v místě objednání zájezdu)

ADRESA (město, ulice, číslo popisné, PSČ)

telefon MOBIL

CESTUJÍCÍ
č. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL

DATUM NAROZENÍ

telefon MOBIL

specifikace cestujících

ZÁKLADNÍ CENA

1
2
3
4
5
6

PŘÍPLATKY a SLEVY
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

maximální
plnění #

CENA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

CENA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Základní cena CELKEM

CENA SLEVY

Výše (-)

0

ROZPIS PLATEB
ZÁLOHA (-)
termín:
DOPLATEK

0 Kč

termín:

CELKOVÁ CENA
Pojištění CELKEM

Fakultativní služby CELKEM

0

0

Slevy CELKEM

0

0 Kč

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VČETNĚ POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU (je možné sjednat pouze při uzavírání Smlouvy o zájezdu)
*Objednavatel stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s informací, že pokud se rozhodl nesjednat cestovní pojištění a pojištění proti stornu
nenese cestovní kancelář IDEAL-TOUR PRAHA s.r.o. žádnou odpovědnost za újmy, které z tohoto rozhodnutí mohou vzejít.

*BEZ POJIŠTĚNÍ
KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

# Při sjednání cestovního pojištění je třeba doplnit výší maximálního plnění storna zájezdu *12500 Kč, 25000 Kč, 30000 Kč, 40000 Kč, 50000 Kč
Objednavatel svým jménem i jménem ostatních osob uvedených na této smlouvě prohlašuje, že převzali katalog, dle kterého je zájezd objednáván, že se seznámili se Všeobecnými podmínkami účasti na zájezdech
pořádaných cestovní kanceláří IDEAL - TOUR PRAHA, s.r.o. a dále pak převzali „Formulář pro informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4 zákona“, dodatek o Ochraně osobních údajů z
25.5.2018, dále jen „Všeobecné podmínky“ (Všeobecné podmínky jsou uvedeny v katalogu a dostupné na www.idealtour.cz), a že s těmito dokumenty souhlasí. V případě, že se jedná o nekatalogovou nabídku, pak
jsou tyto Všeobecné podmínky přístupné na adrese www.idealtour.cz a objednavatel svým jménem i jménem ostatních osob uvedených na této smlouvě prohlašuje, že jim v takovém případě byly předány v listinné
podobě společně s předmětnou nekatalogovou nabídkou při podpisu této smlouvy, že se s nimi seznámili a že s nimi souhlasí. Dále objednavatel prohlašuje svým jménem a jménem osob, které jsou uvedeny v této
smlouvě, že jim je známa skutečnost, že tyto Všeobecné podmínky jsou součástí této smlouvy o zájezdu - část (b) a stejně tak, že katalog podle kterého je smlouva sjednána, případně nekatalogová nabídka, podle
které je smlouva sjednána, tvoří část (a) této Smlouvy o zájezdu, kterou uzavřel s CK připojením svého podpisu na tuto přihlášku, s čímž vyslovují souhlas. Svým podpisem objednavatel potvrzuje, že veškeré jím
uvedené údaje jsou správné a pravdivé.
Objednavatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že byl seznámen se způsobem jejich zpracování v rozsahu uvedeném ve Všeobecných podmínkách vč jejich dodatku.
Též souhlasí, i jménem všech ostatních cestujících uvedených na smlouvě o zájezdu, aby údaje byly zahrnuty do databáze pořadatele zájezdu a v souladu se zákonem č 101/2000 Sb. dále zpracovány pro jejich
potřeby. Informace o zpracování osobních údajů, účelech a dobách zpracování, a poučení o právech a možnosti odvolání či změně souhlasu na: www.idealtour.cz/ochrana-soukromi.html

V:

dne:

Za CK:

Objednavatel:

