SMLOUVA O ZÁJEZDU
Sídlo:

Provizní prodejce:

CK Hungariatour s.r.o.
Freyova 983/25, Praha 9 - Vysočany, 190 00
Bankovní spojení: KB, číslo účtu: 7574790277/0100
Firma evidována dne 3.6.1998 u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 98416, IČO 25177532
Prodej zájezdů - centrála

Prodej zájezdů

Prodej zájezdů

Prodej zájezdů

Harantova 1359

Dlouhá tř. 38, (vchod z Rybné)

Solniční 13

Českobratrská 2227/7

397 01 Písek

110 00 Praha 1

602 00 Brno

702 00 Ostrava

tel.: 382 213 937, 382 211 400

tel.: 224 828 205

tel.: 542 217 671

tel.: 596 115 139

mobil: 737 332 565

mobil: 736 485 865

mobil: 603 485 226

mobil: 603 159 357

info@hungariatour.cz

praha@hungariatour.cz

brno@hungariatour.cz

ostrava@hungariatour.cz

Letovisko:

Termín:

Název ubytování:

Lůžková sestava:

Celkem osob:

Stravování:

Počet nocí:

Doprava / nástupní místo:

Objednávající
1.Jméno:
Adresa:

Datum narození:
Tel.:

Spolucestující
2.Jméno:

Datum narození:

3.Jméno:

Datum narození:

4.Jméno:

Datum narození:

Objednané služby

Cena v Kč

Cena nezahrnuje pojištění léčebných výloh a storno zájezdu od pojišťovny Alianz:
175 Kč / 4 dny; 332 Kč / 8 dní; 436 Kč / 10 dní; 511 Kč / 12 dní - dítě do 15 let
350 Kč / 4 dny; 664 Kč / 8 dní; 872 Kč / 10 dní; 1022 Kč / 12 dní - osoba 15-70 let
700 Kč / 4 dny; 1328 Kč / 8 dní; 1744 Kč / 10 dní; 2044 Kč / 12 dní - osoba nad 70 let
Zvláštní požadavky:

Cena celkem Kč:

Úhrada:
Potvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil s obsahem Smlouvy o zájezdu, Všeobecnými podmínkami CK Hungariatour
a schvaluji je, přijímám a to jménem svým i jménem všech uvedených osob, které mě k přihlášení zmocnily. Dále potvrzuji, že jsem převzal
katalog CK Hungariatour s uvedením charakteristických znaků a kategorie ubytování a ubytovacího místa, polohy, že jsem byl seznámen s
charakteristikou stravování a cestování a převzal doklad o uzavření pojištění CK proti úpadku. Přílohou této Smlouvy o zájezdu jsou Všeobecné
podmínky. Podpisem této Smlouvy o zájezdu vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů mých i osobních údajů dalších
spolucestujících v souladu s nařízením Evropské unie o nakládání s osobními údaji (GDPR). CK Hungariatour není zodpovědná za případnou
odstávku bazénu/ů v rámci zákonem předepsané sanitární údržby nebo za mimořádné odstávky z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti
lidí. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku / wellness centru. Beru
na vědomí a to i jménem uvedených osob, důsledky vyplývající z nesjednání připojištění. Zároveň souhlasím se zasíláním obchodních sdělení a
aktuálních nabídek. V případě, že o tuto službu nemáte zájem, prosíme o písemné sdělení na adresu CK či info@hungariatour.cz.
Datum:
Podpis klienta:
Podpis pracovníka CK:

