Smlouva o zájezdu č. 2014-0004

dle § 2521 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Zákazník

Cestovní kancelář Italia Travel s.r.o.
Sokolovská 1332
708 00 Ostrava – Poruba

E-mail: info@italiatravel.cz
Web: www.italiatravel.cz
Tel.: +420 724 890 618, +420 725 542 330

Lucie Nováková
Mohelnická 536
708 00 Praha
+420 000 000 000
lu.novak@

IČ: 28653807, DIČ: CZ28653807
zapsaná u KS Ostrava, odd. C, vl. 37218
Bankovní spojení ČR (CZK): 6233386001/5500
Bankovní spojení SR (EUR): 0635364668/0900

2. Vymezení zájezdu
Doprava: vlastní
Popis dopravy:

Země, letovisko: Itálie - Rimini
Termín: 01. 06. 2014 - 09. 06. 2014
Strava: plnapenze

3. Účastníci
Jméno a příjmení

Datum narození

Typ pojištění a cena

1.

#
paní

Lucie Nováková

1.12.1979

Cestovní pojištění

262

2.

dítě

Petra Nováková

9.2.2010

Cestovní pojištění

0

4. Ubytování
Hotel Trinidad *** - Rimini
1x dvoulůžkový pokoj plná penze
Cena na os. :
6.690,-Kč
Cena zahrnují
7 nocí/8 dní ubytování na osobu s plnou penzí
nápoje při jídle (voda, víno, pivo) bez limitu
plážový servis
Cena nezahrnuje

5. Cena
Cena:

13 380 Kč

Záloha:

6 690 Kč Splatná dne: 09. 01. 2014

Pojištění:

262 Kč Splatné dne: 09. 01. 2014

Doplatek:

6 690 Kč Splatný dne: 30. 01. 2014

Cena zájezdu: 13 642 Kč
Zákazník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře Italia Travel, které převzal jako nedílnou součást
této smlouvy, a to za všechny osoby uvedené v této smlouvě. Stvrzuje, že byl seznámen s charakteristikou zájezdu, obsahem ceny zájezdu, že se v katalogu CK Italia
Travel nebo na www.italiatravel.cz seznámil se všemi charakteristickými znaky o ubytovacím místě, poloze, kategorii, stupni vybavenosti, počtem noclehů i s rozsahem
stravování. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že byl seznámen se způsobem jejich zpracování. Zákazník při
objednání volitelného pojištění stvrzuje, že převzal pojistné podmínky, souhlasí s nimi a že mu byly poskytnuty údaje o pojistiteli a pojistném vztahu. Za důsledky
z nesjednaného pojištění přebírá plnou odpovědnost. Zákazník prohlašuje, že je zmocněn uzavřít smlouvu jménem všech uvedených osob. Odstoupí-li zákazník od
smlouvy a důvodem odstoupení není porušení povinností ze strany CK, pak je zákazník povinen zaplatit CK odstupné v souladu s Všeobecnými smluvními podmínkami.

Dne: 09. 01. 2014

Datum, místo:

____________________________

____________________________

podpis pracovníka CK Italia

podpis zákazníka

Interní webaplikaci vytvořilo Plugo: www.plugo.cz
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