Zmluva o obstaraní zájazdu
Uzatvorená v zmysle úplného znenia zákona č. 281/2001
Z.z. v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 747/2004
Z.z., zákona č. 186/2006 Z.z. a zákona č. 136/2010 Z.z.

Obstarávateľ: KVALITA spol. s.r.o.
Popradské nábrežie 446/27
Prevádzka: Nám. sv. Egídia 37, 058 01 Poprad
tel./ fax: 052/77 25 125 (425)
nonstop: SK +421 905 300 400
CZ +420 736 538 120
IČO: 364 57 272 IČ DPH: SK2020017912
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
č.ú.: 4007993795/7500

Zastúpenie obchodným zástupcom:

Vráťte do dátumu:

Číslo zájazdu:

Krajina:

Chorvátsko

ROZPIS CENY

Miesto:

Tribunj

Základná cena dospelí:

Termín:

5.4. - 15.4.2013

Deti:

0

Zariadenie:

Štúdia Marija***

Doprava:

0

Typ ubytovania:

Penzión

Štruktúra ubytovania:

2.-4. posť. izby

Stravovanie:

Plná ľahká penzia

POČET OSÔB

CENA SPOLU

219

1

219

0

Doprava:
Ďalšie služby:

Cena na 1 osobu(,-EUR)

1xmasáž

Záloha:

100 €

Doplatok:

119 €

Zľavy:

0
0

Ostatné doplatky:

0

pobytová taxa

0
0
0

Poistenie:

Iné:

0
219

SPOLU: ( ,- EUR )
OBJEDNÁVATEĽ / spolucestujúci:
Adresa: (mesto, PSČ, ulica, č. domu)

1. Priezvisko:

Meno:

Titul:

Telefón:

Číslo pasu:

Rodné číslo:

Poznámky a
doplňujúce
informácie

Podrobné informácie sú v letáku k akcii: Cyklistické sústredenie JADRAN 2013 – TRIBUNJ a okolie
Pri záväznej objednávky a úhrade do 31.12.2012 je cena pre dospelú osobu 199,- Eur.
Váš e-mail:
Variabilný symbol: uveďte posledných šesť čísiel vášho telefónu a do poznámky "CYKLO" a vaše meno
Vyplnenú zmluvu zašlite mailom a poštou na adresu KVALITA, s.r.o. Poprad

Miesto nástupu na zájazd:

Vrátenie prostriedkov pri stornovaní zájazdu je riešené poisťouňov !!! Je potrebné uhradiť doleuvedené poistenie.
Pre vašu istotu v zahraničí odporúčame uzavrieť komplexné cestovné poistenie.
Požadujem poistenie:
áno
Podpisy účastníkov:
Poistka č.:/ policy No.: / Police Nr.:

Odmietame poistenie:

Poistenie účastníka zájazdu:

Platnosť :

od 5.4.2013 do 15.4.2013
0

Počet osôb:
0

Cena na deň:
Počet dní:

1,33 €
11

Výsledná cena:

0,00 €

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že sa oboznámil s príslušným katalógom cestovnej kancelárie, ktorá pobyt organizuje ( príp. dodatočnou písomnou ponukou zájazdov a služieb ) s uvedením hlavných
charakteristických znakov ubytovania, stravovania, dopravy a ďalších služieb. Objednávateľ potvrdzuje, že prevzal “Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch”, ktorých súčasťou je
reklamačný poriadok. Súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma, a to aj v zastúpení všetkých vyššie uvedených osôb, ktoré ho k ich prihláseniu účasti a súhlasu splnomocnili. Objednávateľ a
spolucestujúce osoby tiež súhlasia, aby ich osobné údaje boli spracované v zmysle platných právnych predpisov o ochrane os. údajov v informačných systémoch CK. Objednávateľ zároveň potvrdzuje,
že bol oboznámený so všeobecnými podmienkami poistenia zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie, ako aj príslušnými poistnými podmienkami pre komplexné cestovné poistenie, kde mu bol
odovzdaný formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy a súhlasí s nimi, a to aj v mene všetkých vyššie uvedených osôb, ktoré ho k súhlasu splnomocnili.

V ................................................. dňa ...............................

........................................
Objednávateľ

.......................................
Predajca

