Přihláška na zájezd/smlouva o zájezdu
uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

Variabilní symbol:
Smluvní strany

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích, odd.C,složka 9207
pojištěná pro případ úpadku CK dle zákona 159/1999 Sb. U Generali Pojišťovna a.s.

Cestovní kancelář JANETA s.r.o.

zastoupená PROVIZNÍM PRODEJCEM

Adresa: Žižkova tř. 282 / 39, 397 01 Písek
IČO: 260 17 083, DIČ CZ 260 17 083
bank. spojení: KB Písek 759 239 0277 / 0100
(ČSOB -Písek 161 453 932 / 0300)
tel.: 382 219 325, 382 219 456, fax: 382 219 325
email: info@janeta.cz, www.janeta.cz
ZÁKAZNÍK
Příjmení, jméno:
ulice:
město:
telefon:
e-mail
Uzavřená smlouva dle zákona č.159/99 Sb.
variabilní symbol :
kód zájezdu:
CESTUJÍCÍ
ROZSAH SLUŽEB - VYMEZENÍ ZÁJEZDU
pořad. číslo
příjmení, jméno
rodné číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DOPRAVA
pořad. číslo

druh

UBYTOVÁNÍ
pořad. číslo

cena

název, kategorie, oblast

termín

rodné číslo:
PSČ:

destinace:
č. pasu

cena

nástupní místo

cena celkem

termín

typ

STRAVA
pořad. číslo

termín

druh

DALŠÍ SLUŽBY
pořad. číslo

název

cena služeb

POJIŠTĚNÍ
pořad. číslo

termín

typ pojištění

počet dní

cena za osobu

cena celkem

RŮZNÉ

CENA CELKEM:
Od 26.6.2012 mohou osoby mladší 15ti let vycestovat do zahraničí včetně
států EU pouze s platným cestovním pasem nebo dětským OP, bližší info na www.mvcr.cz
záloha
zaplacena dne
předání cestovních dokladů
doplatek zálohy
zaplacen dne
E-MAILEM
Prohlášení zákazníka: tato přihláška na zájezd se mým podpisem stává závaznou, k zavření smlouvy o zájezdu dojde potvrzením ze strany
cestovní kanceláře. Potvrzuji, že jsem převzal katalog zájezdů v tištěné či internetové podobě a že jsem vzal na vědomí Všeobecné smluvní

podmínky cestovní kanceláře, které tvoří nedílnou součást této smlouvy a souhlasím s nimi. Před uzavřením smlouvy o zájezdu jsem byl
informován o pasových a vízových požadavcích pro všecny 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 zodpovídám za splnění těchto požadavků za sebe i za své spolucestující.
Zákazník si je vědom, že do zahraničí je povinen vycestovat s pojištěním léčebných výloh.
Zákazník potvrzuje ,že byl před podpisem této cestovní smlouvy informován o zpracování osobních údajů ( GDPR) a byl mu předložen Formulář pro informace k zájezdu.

datum:

Podpis pracovníka CK JANETA s.r.o.

podpis

podpis

prodejce

klienta

- Kč

