SMLOUVA O ZÁJEZDU
číslo smlouvy (zadává CK)

uzavřená dle § 2521 a násl. občanského zákoníku

(používejte jako variabilní symbol pro platby)

1. SMLUVNÍ STRANY
Pořadatel, cestovní kancelář: TRAVEL 2002, spol. s r.o.
Moravské nám. 4, 602 00 Brno, tel/fax: 542 210 102, e-mail: ck@travel2002.cz
IČ 46980211, DIČ CZ46980211; zaps. u KS Brno, odd. C, vl. 8148
Bankovní spojení: Komerční Banka Brno-město, číslo účtu: 101608621/0100
Zákazník:
Příjmení, jméno a titul:
Adresa:
Telefon:

Zastupující prodejce:

Datum narození:
PSČ:
E-mail:

Tato smlouva o zájezdu se podpisem zákazníka stává pro něj závaznou. Účinnost smlouvy nastane úhradou zálohy zákazníkem a potvrzením cestovní kanceláří.

2. VYMEZENÍ ZÁJEZDU
Země, letovisko:

Zájezd:

Ubytování - název, kategorie:

Termín:

Typ ubytování:
Cestovní pojištění ERV Evropské pojišťovny ( Zatrhněte požadovanou variantu )

Počet noclehů:

Svět: Holiday Pass - zájezdy do 10 dní - 590 Kč (storno do 10.000), 690 Kč (storno do 20.000)

Strava:
Doprava*:
Nástup:
Výstup:

Svět: Holiday Pass - zájezdy do 24 dní - 903 Kč (storno do 20.000), 1190 Kč (do 30.000), 1323 Kč (do 40.000), 2023 Kč (do 80.000)

* Předpokládaná trasa a časy jsou uvedeny na webu CK.

Připojištění Extra Covid: Evropa 290 Kč, svět 590 Kč, Připojištění Extra+ Evropa 540 Kč, svět 1 090 Kč

Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které

Evropa: Holiday Easy-1 den 80 Kč, 2-3 dny 116 Kč, 4-7 dní 490 Kč, 8-24 dní 590 Kč (storno do 30.000), 890 Kč (storno do 50.000)

Česká republika: Holiday Domestic - 1-4 dny 96 Kč, 5-24 dní 158 Kč (storno do 25.000)

Cestovní pojištění sjednáno pro

osob

Svoz:
Rozvoz:

budou zaslány zákazníkovi 6 dní před odjezdem e-mailem nebo poštou.

Celková cena pojištění:

Další doobjednané služby:

3. ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU

Zákazník uzavírá s cestovní kanceláří tuto smlouvu o zájezdu pro následující účastníky zájezdu:

Příjmení, jméno, titul

Adresa (je-li jiná)

PSČ

Datum narození

Státní příslušnost

1
2
3
4
5
6
4. CENA
Základní cena

Sleva

Další doobjednané služby (bez pojištění)

Pojištění (zatrhněte)
ANO - NE
ANO - NE
ANO - NE
ANO - NE
ANO - NE
ANO - NE
Celková cena zájezdu:
Celková cena pojištění:
Celkem k úhradě:

1. osoba
2. osoba
3. osoba
4. osoba
5. osoba
6. osoba
Objednané cestovní pojištění (CK je pouze zprostředkovatelem při sjednání pojištění)
5. ROZPIS PLATEB
1. záloha:
2. záloha:
Doplatek:

0 Kč
0 Kč
0 Kč

Cena za osobu

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Termín úhrady:
Termín úhrady:
Termín úhrady:

6. Zákazník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami cestovní kanceláře TRAVEL 2002 (dále VOP), které převzal jako
nedílnou součást této smlouvy, že s nimi seznámil sebe i ostatní cestující a všichni s nimi souhlasí.
7. Služby cestovního ruchu jsou poskytovány v českém nebo slovenském jazyce. Zájezdy CK nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.
8. Jsou-li pro účast na zájezdu stanoveny další podmínky či pasové, vízové a zdravotní požadavky, jsou uvedeny v nabídkovém materiálu CK a na webu CK.
9. Uskutečnění zájezdů je podmíněno naplněním minimálního počtu osob. Minimální počty osob a lhůty pro odstoupení jsou uvedeny ve VOP, bod 7.1.
10. Kontakt na zástupce pořadatele: SOS linka CK TRAVEL 2002, e-mail: ck@travel2002.cz, tel: +420542210102. Kontakty na místní zástupce budou uvedeny v pokynech k
zájezdu.
11. Pořadatel je pojištěn proti úpadku u ERV Evropské pojišťovny - ERV Evropská pojišťovna, a.s., IČ 49240196, Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8,
e-mail klient@ERVpojistovna.cz, tel. +420 221860860, 221860632.
12. Odstoupí-li zákazník od smlouvy a důvodem odstoupení není porušení povinností ze strany CK, pak je zákazník povinen zaplatit odstupné dle VOP, odst. 6.
13. V souladu s § 2537 odst. 2 Občanského zákoníku je zákazník povinen vytknout vadu na zájezdu bez zbytečného odkladu, ideálně na místě samém.
14. Zákazník má právo postoupit smlouvu na jinou osobu. Změnu osoby musí ohlásit nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu a v souladu s bodem 4.1. VOP.
15. Zákazník prohlašuje a svým podpisem strvrzuje, že mu byly předány: doklad o pojištění CK proti úpadku, formulář dle vyhlášky č.122/2018 Sb., informace
s podrobným vymezením zájezdu, informace o pasových, vízových požadavcích pro cestu a lhůtách pro jejich vyřízení, údaje o zdravotních požadavcích státu určení.
16. Zákazník prohlašuje, že je oprávněn uzavřít smlouvu o zájezdu, a to i ve prospěch dalších cestujících osob a tyto osoby jej k jejich přihlášení řádně pověřily.
17. Zákazník prohlašuje, že v případě uzavření cestovního pojištění přes CK mu byly předány Pojistné podmínky pojišťovny.
Seznámil(a) jsem se s Informacemi o zpracování osobních údajů (dostupné také na www.travel2002.cz)

Místo

Datum

Podpis zákazníka

Datum

ANO - NE

Podpis pracovníka CK / prodejce

