SMLOUVA O ZÁJEZDU (uzavřená ve smyslu §2521 a násl.zákona č.159/1999 Sb., občanský zákoník)
PŘIHLÁŠKA - OBJEDNÁVKA (jednotlivé služby)
cestovní kancelář

SKITUR s.r.o

IČ: 27653781

Matěchova 18, 140 00 Praha 4

Zastoupená provizním prodejcem

DIČ: CZ27653781

e-mail: skitur@skitur.cz

mobil: 724 102 501

Skype: Skitur

www.skitur.cz
číslo účtu: 35-7902140207/0100

Zákazník - objednatel
1. příjmení, jméno, titul

datum narození

bydliště

PSČ

mobil

e-mail

Přihlašuji závazně následující osoby, které zastupuji:
č.

příjmení, jméno, titul

datum narození adresa

mobil

e-mail

2.
3.
4.
5.
6.
Rozsah služeb
země pobytu

místo pobytu

odjezd/začátek pobytu

příjezd/konec pobytu

nástup. místo

počet nocí

skipas

ubytovací zařízení
stravování:

- Vyberte stravování -

doprava:

- Vyberte
počet -za osobu
▼ Cena

CENA

- Vyberte
▼
Početpočet
osob-

pojištění:

- Vyberte dopravu -

Celkem Kč

Platby

Záloha

- Vyberte pojištění -

Doplatek

Částka

Základní cena

Uhrazeno dne

Man. popl. pojištění

Způsob platby:

- Vyberte
způsob převodem
platby ▼
Bankovním

Doprava
Poznámka:

Skipasy

Sleva

Příplatky

Pojištění

Předání dokladů:

- Vyberte
předání dokladů ▼
E-mailem

CENA CELKEM
Zákazník svým podpisem stvrzuje, že mu byly předány veškeré informace o zájezdu či pobytu s uvedením hlavním charakteristických znaků místa a poskytovaných služeb a že souhlasí se všeobecnými
smluvními podmínkami CK Skitur s.r.o. v příloze. Dále svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s výší odstupného v případě storna zájezdu viz níže.
Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně data narození uvedeného na této smlouvě zpracovávala CK SKITUR s.r.o. v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. Tento souhlas uděluje zákazník až do
jeho písemného odvolání.

Datum

podpis zákazníka

podpis prodejce

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka: zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli za podmínek stanovených touto smlouvou. Odstoupí-li zákazník od smlouvy na základě nesouhlasu se změnou smlouvy, kterou navrhla CK z objektivních důvodů, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové
smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li CK takový zájezd nabídnout. Odstoupí-li zákazník od smlouvy svévolně, je povinen zaplatit cestovní kanceláři níže stanovené odstupné a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu
podle zrušené smlouvy. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti CK stanovené cestovní smlouvou nebo tímto zákonem, nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy v případě, že zákazník nepřistoupil na změnu původně sjednané smlouvy, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit
zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit cestovní kanceláři odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.
Odstupné
V případech, kdy se touto smlouvou sjednává povinnost zákazníka uhradit cestovní kanceláři odstupné, se jeho výše určuje podle počtu dnů od rozhodné skutečnosti, která zakládá povinnost k jeho úhradě, do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Výše odstupného za každou osobu na cestovní smlouvě
uvedenou je:
* 30% ceny zájezdu - 40 a více dnů před odjezdem zájezdu
* 50% ceny zájezdu - 39 - 21 dnů před odjezdem zájezdu
* 70% ceny zájezdu - 20 - 11 dnů před odjezdem zájezdu
* 90% ceny zájezdu - 10 - 3 dny před odjezdem zájezdu
* 100% ceny zájezdu - 2 dny před odjezdem nebo nenastoupení na zájezd
* v případě smrti, živelné pohromy, nástupu na vojenské cvičení či základní vojenskou službu se odstupné neúčtuje.

