
 

 

EVA ŠTĚPÁNOVÁ  

CK MAXI TOUR 

    

  SMLOUVA O ZÁJEZDU číslo: …………./20…… 

 

 
      

CESTOVNÍ KANCELÁŘ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE KATALOGOVÉ Č. ZÁJEZDU 

Eva Štěpánová - CK MAXI TOUR  

Poštovní adresa: 

Přádova 10, 182 00 Praha 8, tel/fax 284 681 540, 603 503 741 

IČO : 138 35 360, DIČ : CZ 6354280526  

Bankovní spojení: Česká spořitelna  Praha 1, Rytířská 29         

číslo účtu. : 19 38 33 53 59 / 0800  

 

 

 

 

Bankovní spojení: 

 

 

 

       Středisko: 

 

 

ZÁKAZNÍK 

1. příjmení, jméno:  
 

rodné číslo.:   

adresa:  PSČ:  

telefon:    e-mail:  mobil:  
Zákazník uzavírá s cestovní kanceláří tuto cestovní smlouvu podle zákona 159/1999 Sb. i ve prospěch následujících osob:   

2. příjmení, jméno: adresa:  

 

r. č.:   

 PSČ:   

telefon: e-mail: mobil:  

    

VYMEZENÍ ZÁJEZDU minimální počet zákazníků nutný pro realizaci zájezdu je 20 osob 
 

 

odjezd /začátek pobytu dne:                          konec pobytu dne / příjezd:              dny /          noci 

UBYTOVÁNÍ 

druh (studio, apartmá):    počet osob v pokoji:    

DOPRAVA – vlastní / bus ; trasu určuje dopravce 
Odjezd z Prahy     ano  / ne      z Brna     ano / ne                             nástupní místo a čas bude uveden v informacích k odjezdu  

STRAVOVÁNÍ  -  vlastní 

PŘÍPLATKY: SLEVY: 

popis: popis: poznámky: 

A    Cestovní pojištění včetně storna typ: ……….        

B    1.den lyžování 

C    7.den lyžování 

D    povlečení, ručníky 

E    závěrečný úklid 

A   Věrnostní   

B   Časová    

C   Dítě/ senior  

D   Smluvní cena:       

Cestovní pojištění Typ „A25“, „B“, rozsah pojistného plnění uveden 

na www.maxitour.cz 

 

CENA ZÁJEZDU 

základní cena za další objednané služby: sleva: Doprava: celkem za osobu: 

 A B C D E A B C D 
  

1.          
 

2.     
 

3.    
 

4.    
 

 

 

CENA CELKEM Kč:
  

 

 

 

ČASOVÝ ROZVRH PLATEB 

způsob úhrady v Kč: 1.záloha : uhrazeno datum č.dokladu č. faktury   

 vkladem na účet       

 v hotovosti        

 

způsob úhrady v Kč: doplatek celkem: termín úhrady č. dokladu č. faktury  uhrazeno  Voucher  

vkladem na účet / v hotovosti       

 
 

 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY, POZNÁMKY: 

CK se zavazuje poskytnout zájezd dle výše uvedených podmínek a zákazník se zavazuje zaplatit výše uvedenou cenu. Objednavatel tímto potvrzuje, že byl seznámen s charakteristikou objednaných služeb. Zároveň potvrzuje, 

že se seznámil s pojistnými podmínkami cestovního pojištění a seznámil se a souhlasí se zněním Smluvních podmínek pořadatele. Objednavatel výslovně prohlašuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je 

dobrovolné, že byl informován o tom v jakém rozsahu a pro jaký účel, kdo a jakým způsobem je bude zpracovávat a komu budou zpřístupněny, a potvrzuje, že byl seznámen se svými právy dle zákona 101/2000 Sb. v platném 

znění. Též souhlasí, i jménem všech cestujících, aby údaje v této smlouvě o zájezdu byly zahrnuty do databáze pořadatele zá jezdu a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. dále zpracovávány pro jejich potřeby. Objednavatel 

dále prohlašuje, že zajistí, aby jim přihlášené osoby dostály svým povinnostem vůči pořadateli zájezdu. Objednavatel prohlašuje, že byl seznámen s povinností uhradit ve lhůtě splatnosti veškeré povinné platby související s 

objednanými službami dle Smluvních podmínek anebo dodatečných nabídek a tuto povinnost se zavazuje řádně splnit. Objednavatel zájezdu svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s pojistkou na pojištění záruky pro případ 

úpadku pořadatele zájezdu dle zákona č.159/1999 Sb. Objednavatel zájezdu svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s výše uvedenými náležitostmi a souhlasí s nimi. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami, případně v souladu s Občanským zákoníkem a Smluvními podmínkami pořadatele zájezdu. Objednavatel potvrzuje, že je oprávněn jednat a podepisovat se jménem všech účastníků 

zájezdu, uvedených v této smlouvě a i za ně uzavírá tuto cestovní smlouvu. 

 

 

 

Datum uzavření cestovní smlouvy: Podpis zákazníka: 

 

Podpis OZ:                                Odsouhlasení správnosti a podpis CK                                                                                                             

                                                                                                                    

http://www.maxitour.cz/

