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Cestovní kancelář ViaMarpi s.r.o.(dále jen CK), uzavírá tuto smlouvu podle § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, svým
jménem a na vlastní účet
Rezervační číslo
(zároveň variabilní symbol):

SMLOUVA O ZÁJEZDU

xxxxxxxxxxx

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
Název zájezdu:

Cena zájezdu včetně letenek:
Datum příjezdu:

Datum odjezdu:

CZK

/ osoba

Počet objednávaných míst:

II. SMLUVNÍ STRANY
II.1.
II.2.

Cestovní kancelář ViaMarpi s.r.o., IČO 25879898, DIČ CZ25879898
Zákazník – Objednatel

Monika NOVÁKOVÁ

Jméno a příjmení:

Adresa – ulice, obec, PSČ:

Datum narození:
Mobil:

+420 111 111 111

Tel. domů:
E-mail pro zasílání veškerých informací:

novakovavzor@gmail.com

PŘIHLAŠUJI K ZÁJEZDU TYTO DALŠÍ OSOBY:
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Jan NOVÁK

Adresa – ulice, obec, PSČ:

Mobil:
Tel. domů:
E-mail pro zasílání veškerých informací:
Datum narození:

Jméno a příjmení:
Adresa – ulice, obec, PSČ:

Mobil:
Tel. domů:
E-mail pro zasílání veškerých informací:

III. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
Cestovní pojištění a pojištění storno poplatků:
zákazník požaduje cest. pojištění + poj. storna (CZK 585/osoba)

• ANO Zákazník potvrzuje, že byl seznámen s pojistnými podmínkami
• NE
pojišťovny Allianz, formou přílohy zaslané emailem.

IV.PLATBA ZÁJEZDU (za všechny osoby přihlášené na zájezd)
Záloha ceny zájezdu:

Datum úhrady do:

Doplatek ceny zájezdu

Datum úhrady do:

V. PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy platné ke dni uzavření smlouvy: popis podmínek zájezdu a aktuální Všeobecné smluvní podmínky (VSP). Zákazník
podpisem této smlouvy potvrzuje, že výše uvedené materiály převzal, se všemi podmínkami v nich uvedenými se seznámil a s těmito podmínkami souhlasí.
V případě, že tu Smlouvu uzavírá ve prospěch dalších osob, zavazuje se, že převezme všechny povinnosti vyplývající z této Smlouvy i za osoby, které zastupuje.
Zákazník prohlašuje, že na dobu trvání zájezdu bude mít uzavřeno účinné pojištění léčebných výloh v zahraničí. Zákazník současně prohlašuje, že si není
vědom žádných překážek, které by mu mohly bránit v účasti na zájezdu ani vědom omezení, která by mohla (při případné sportovní části programu) ohrožovat
jeho zdravotní stav.
Zákazník bere na vědomí, že CK za účelem realizace zájezdu a souvisejících služeb a marketingové činnosti zpracovává veškeré poskytnuté osobní údaje
v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. a Obecným nařízením na ochranu osobních údajů – Nařízení EU 216/679 (GDPR), a k tomu ji poskytuje svůj souhlas.
Tento souhlas může být Zákazníkem kdykoli odvolán sdělením písemnou formou nebo emailem. Zákazník souhlasí s tím, aby CK používala osobní údaje
k nabídce svých produktů a služeb. Zpracování může být prováděno i prostřednictvím třetích osob. Zákazník zároveň prohlašuje, že je zmocněn a uděluje
shodný souhlas rovněž i jménem všech osob uvedených v této Smlouvě.
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Dne
podpis a razítko CK

Podpis zákazníka (zák. zástupce)

