SMLOUVA O SLUŽBĚ CESTOVNÍHO RUCHU
uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 (2) zákona č 89/2012 Sb. v platném znění

Zástupcem:

Mezi:

Název firmy

Czech Spa & Wellness – cestovní kancelář, s.r.o.
Národní 28, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO 25672665, DIČ CZ 25672665, Tel. 221 105 326-7, e-mail: info@spa-wellness-travel.cz
zapsaná u MěS v Praze, odd.C, vl. 59998.
Pojištěná pro případ úpadku CK dle zákona 159/1999 Sb. u Generali Pojišťovna a.s.
Bankovní spojení: ČSOB Praha a.s., Na příkopě 14, 115 20 Praha 1
č.u. 600482613/0300 (dále jen cestovní kancelář)

IČO

DIČ

Ulice, čp.
Město

PSČ

Telefon
E - mail

Zákazníkem:
Jméno a příjmení

Datum narození

Ulice, čp.

Telefon

Město

E-mail

Spolucestující:
Jméno a příjmení

Adresa (je-li jiná)

Dat. narození

St.přísl.

1.
2.
3.
4.

Specifikace služby cestovního ruchu:
Místo pobytu / Objekt

Název programu

Termín

od

Délka pobytu / počet nocí

do

Typ / kategorie pokoje

Počet osob

Stravování

Rozsah služeb:

Dodatečné služby v ceně:

Poznámka

Cena služby:
Cena za osobu

Počet osob

Celková cena

Dětská cena

Počet osob

Celková cena

Příplatky

Počet osob

Celková cena

CELKEM K ÚHRADĚ
Individuální cestovní pojištění (není v ceně zájezdu)

Mám zájem o pojištění

ANO

NE

Cena

Předpis plateb
Záloha Kč

Splatná do

Doplatek Kč

Splatný do

Prohlášení zákazníka

Zákazník tímto potvrzuje, že mu byl předán katalog zájezdů v tištěné či internetové formě, s uvedením hlavních specifikací pobytu (místa, ubytovacího zařízení, kategorie a vybavenosti) a že vzal na vědomí
Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře (dále jen "VOP"), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a jejichž součástí je i Reklamační řád, a souhlasí s nimi. Před uzavřením smlouvy o službě
cestovního ruchu byl seznámem s Prohlášením o zpracování osobních údajů, informován o pasových a vízových požadavcích pro všechny ve smlouvě uvedené cestující, o lhůtách pro jejich vyřízení a o tom,
jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt vyžadovány a s tím, že zodpovídá za splnění těchto požadavků za sebe i za další spolucestující.Zákazník býl dále výslovně informován a bere na vědomí, že (i)
může od této smlouvy odstoupit kdykoli před zahájením čerpání služby oproti zaplacení přiměřeného odstupného, které je specifikováno ve VOP; (ii) případnou vadu služby cestovního ruchu je nutné
vytknout ve lhůtě bez zbytečného odkladu a určit přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění a (iii) že může využít některý z prostředků alternativního řešení sporu, který je vymezen ve VOP v části C, čl. 6.

Datum a podpis
Cestovní kancelář / zplnomocněný prodejce

Přílohy této smlouvy tvoří

Všeobecné obchodní podmínky
Prohlášení o ochraně osobních údajů

Datum a podpis
Zákazník

Datum a podpis
Zákazník

