Smlouva o zájezdu

číslo rez.

do dne

hod.

Pořádající

Cestovní kancelář Vega Tour s.r.o. se sídlem Šátalská 204/21, 142 00, Praha 4, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. C
35175, bankovní spojení 5200018259/5500

Obchodní zástupce / Prodejní místo
Název:
Adresa:
Telefon:
Zákazník
Příjmení a jméno:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
PSČ:
Kontaktní adresa:
PSČ:
E-mail:
Telefon:
Zájezd / Pobyt
Destinace / Pobyt.místo:
Název zájezdu:
Doprava:
Termín od/do + Počet noclehů
Zahájení:
Ubytování / Kategorie:
Ukončení:
/
Typ pokoje:
Nástupní místo:
Základní stravování:
Svoz:
Trasa zájezdu:
Celkem osob:
* Uvedené časy zahájení a ukončení zájezdu vycházejí z jízdního řádu platného v době uzavření této smlouvy. V případě zakoupení svozu se zahájení a ukončení
zájezdu prodlužuje o čas potřebný k svozu/ rozvozu.
Účastníci
Příjmení a jméno:
Dat. narození
Adresa + PSČ
Stát.přísl. Č.cest.dokladu Platnost Fakultativní služby

1. účastník

Rozpis cen v Kč:
Základní cena:
1-lůžkový pokoj / neobsazené lůžko:

2. účastník

3. účastník

4. účastník

5. účastník

6. účastník

Celkem

0
0
0
0
0
-0
-0
0

Fakultativní
služby:

Slevy:
Mezisoučet:
Základ pro výpočet procentní slevy:
Včasný nákup, …..
Celková cena v Kč:
Zbývá doplatit v Kč:

0
%

0

0

Přehled plateb
Záloha
Záloha
Doplatek

-0
0
0

0

0

Kč

forma úhrady

0

splatnost

x

Speciální smluvní podmínky:
Minimální počet zákazníků pro uskutečnění zájezdu:

32

Zrušení zájezdu nejpozději do:

7

dní před zahájením zájezdu.

Podpisem této smlouvy stvrzuji, že mé osobní údaje i údaje osob, v jejichž prospěch jsem tuto smlouvu uzavřel/a, jsou ve smlouvě přesné a pravdivé. Dále stvrzuji, že souhlasím s
Všeobecnými obchodními podmínkami a rozsahem a obsahem služeb dle této smlouvy blíže specifikovaných v katalogu, příp. v nabídkovém letáku, který mi byl předán, nebo na
ck.vegatour.com. V případě Smlouvy o zájezdu potvrzuji i převzetí dokladu pojišťovny o uzavřeném pojištění Vega Tour v souladu s § 6,7 a 8 zákona č.159/1999 Sb. Jsem si vědom/a
toho a odpovídám za to, že osoby, v jejichž prospěch jsem tuto smlouvu uzavřel/a, splňují podmínky k účasti na zájezdu a čerpání jednotlivých služeb cestovního ruchu dle této
smlouvy. Dále potvrzuji, že před uzavřením smlouvy jsem se seznámil s pasovými a vízovými náležitostmi a jsem si vědom/a, že jsem povinen/na k cestě na zájezd použít cestovní
doklad vydaný státem, jehož jsem uvedl, že jsem občanem. Souhlasím se zpracováváním, zpřístupněním a předáváním osobních údajů v rozsahu a k účelu dle článku XII odst. 3
Všeobec. smluvních podmínek a jako zmocněnec uděluji souhlas ke zpracovávání, zpřístupňování a předávání osobních údajů ostatních účastníků ve smlouvě uvedených v rozsahu a k
účelům uvedeným v článku XII odst. 2 a 3 VSP.

Podpis Zákazníka:
Poznámka k rezervaci (není součástí
smlouvy)

Podpis Obchodního zástupce:

