
rodné číslo:
město: PSČ:

email:

č. rodné číslo:
1
2
3
4
5
6

termín: druh dopravy:
typ ubytování: datum odjezdu:
stravování: nástupní místo:

počet osob

počet osob:

splatná dne:
splatný dne:

zastoupen prodejcem:

rezervační číslo

Podpis zákazníka:

Zákazník prohlašuje, že si tuto smlouvu/závaznou objednávku (dále jen "smlouva") před jejím podpisem přečetl, že byl seznámen se Všeobecnými smluvními
podmínkami pro zákazníky uvedenými v příloze této smlouvy a že s nimi souhlasí. Zákazník souhlasí, aby osobní údaje uvedené ve smlouvě využívala a zpracovávala
CK pro účely realizace smluvních práv a povinností, za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CK k marketingovým účelům a akviziční
činnosti a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k CK odvolat písemným
oznámením doručeným na adresu CK. Souhlas s využitím a zpracováním osobních údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto údajů.
Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami a podnikem CK (obchodních sdělení) na elektronickou adresu zákazníka uvedenou ve
smlouvě. Zákazník prohlašuje, že je zmocněn udělit souhlas ve výše uvedeném rozsahu rovněž i jménem všech osob uvedených ve smlouvě a tento souhlas uděluje.

Datum: Podpis CK:

(resp. prodejce)

Pokyny k odjezdu:
Poznámka:
Platební podmínky:
záloha: 

SMLOUVA O ZÁJEZDU

příplatek Kč:
Fakultativní služby za příplatek:

Cena celkem:doplatek:

název služby:

předpokládaná trasa:
Poskytované slevy:

sleva Kč:vymezení slevy:

dle katalogu
název ubytování:
místo pobytu:

Vymezení zájezdu - rozsah objednaných služeb:
destinace:

telefony:

jméno a příjmení: bydliště: Cena:
Zákazníci - účastníci zájezdu

Zákazník - uzavírající smlouvu o zájezdu:

Pořadatel
CESTA Travel Agency, s.r.o., Legerova 432, Kolín
Tel.: 321712313, fax: 321716616
IČ: 26735997, číslo účtu: 2100208545/2010 (FIO Banka)
Firma zapsána v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 90503 (dále jen "CK")

jméno a příjmení:
ulice, č.p.


