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OBCHODNÍ ZÁSTUPCE – ZPROSTŘEDKOVATEL PRODEJE

China Tours s.r.o., cestovní kancelář (dále jen ,,China Tours“), uzavírá podle § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jménem a na účet níže
uvedené cestovní kanceláře na základě plné moci, nebo svým jménem a na vlastní účet v případě zájezdů, jichž je pořadatelem, jak je to dále uvedeno,
tuto smlouvu o zájezdu:

REZERVAČNÍ ČÍSLO (zároveň variabilní symbol)

SMLOUVA O ZÁJEZDU
I. PŘEDMĚT SMLOUVY
Kód zájezdu:

Datum odjezdu:

Datum příjezdu:

Základní cena zájezdu:

Název zájezdu:

Počet objednávaných míst:

II. SMLUVNÍ STRANY

Identifikační údaje cestovní kanceláře
jsou uvedeny na www.China Tours.cz

II.1. Cestovní kancelář (pořadatel zájezdu)
ANO – jsem účastník zájezdu

II.2. Zákazník – OBJEDNAVATEL

Důrazně žádáme o vyplnění čísla pasu,
s nímž pojedete na zájezd.

NE – jsem pouze objednavatel zájezdu

1. Příjmení, jméno:

Datum narození:

Č. pasu, stát:

Adresa – ulice, číslo:

Mobil:

Platnost pasu do:

Adresa – obec, PSČ:

2. tel.:

Nástupní místo:

Uplatňuji slevy:

1

2

3

4

jiné:

E-mail pro zasílání veškerých informací:
Důrazně žádáme o vyplnění čísel pasů,
se kterými pojedete na zájezd.

PŘIHLAŠUJI K ZÁJEZDU/POBYTU DALŠÍ OSOBY:
2. Příjmení, jméno:

Datum narození:

Č. pasu, stát:

Adresa – ulice, číslo:

Mobil:

Platnost pasu do:

Adresa – obec, PSČ:

2. tel.:

Nástupní místo:

Uplatňuji slevy:

1

2

3

4

jiné:

3. Příjmení, jméno:

Datum narození:

Č. pasu, stát:

Mobil:

Platnost pasu do:

2. tel.:

Nástupní místo:

Adresa – obec, PSČ:
1

2

3

4

jiné:

Datum narození:

Č. pasu, stát:

Adresa – ulice, číslo:

Mobil:

Platnost pasu do:

Adresa – obec, PSČ:

2. tel.:

Nástupní místo:

1

2

3

4

PRAHA

E-mail pro zasílání veškerých informací:

4. Příjmení, jméno:

Uplatňuji slevy:

PRAHA

E-mail pro zasílání veškerých informací:

Adresa – ulice, číslo:

Uplatňuji slevy:

PRAHA

jiné:

PRAHA

E-mail pro zasílání veškerých informací:

III. OBJEDNÁVKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FAKULTATIVNÍCH A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB (označte číslo osoby, pro kterou jsou služby určeny)
Pojištění UNIQA: léčebné výlohy pro osoby č.:

1.

2.

3.

4.

léčebné výlohy a připojištění stornopoplatků pro osoby č.:

1.

2.

3.

4.

připojištění zavazadel (nelze samostatně):

1.

2.

3.

4.

Ubytování pro osoby č. :

1.

2.

3.

4.

(jaké):

Vízum:

ano, zajistit vízum pro osoby č.:

1.

ne, osoby č.: 1.

4.

Jiné služby pro osoby č. :

2.
1.

3.
2.

3.

2.

3.

4.

si zajistí víza samy
4.

(jaké):

Příplatek za 1lůžkový pokoj je pro jednotlivce ve většině případů povinný (tam, kde je uveden).
Pokud to bude možné, SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM s doobsazením pokoje – příplatek bude po doobsazení
zrušen pro osoby č.:
1.
2.
3.
4.

IV. PLATBA ZÁJEZDU
Záloha: *)

Datum úhrady:

Způsob úhrady:

Doplatek bude uhrazen 40 dní před odjezdem takto:
*) Záloha činí nejméně 30 % (50 % u některých partnerských CK) ze základní ceny zájezdu a všech dalších objednaných služeb. Zákazník je povinen uhradit platbu CK. Úhradu provede sám – hotově, bankovním převodem či
složenkou – na účet nebo adresu CK, nebo udělí plnou moc zprostředkovateli prodeje (prodejci) k provedení úhrady plateb. Za řádnou a včasnou úhradu platby odpovídá CK zákazník. Po přijetí zálohy zašleme vyúčtování.

V. PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy platné ke dni uzavření smlouvy: katalog vydaný China Tours s popisem podmínek zájezdu, nebo jiný materiál China Tours obsahující úplný popis
zájezdu, aktuální všeobecné obchodní podmínky pořádající CK, podmínky a doklad o pojištění CK proti úpadku vydaný pojišťovnou. Zákazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že výše
uvedené materiály převzal, seznámil se se všemi podmínkami v nich uvedenými a s těmito podmínkami souhlasí. V případě, že tuto smlouvu zákazník uzavírá ve prospěch dalších osob, zavazuje
se, že převezme všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy i za osoby, které zastupuje. Zákazník prohlašuje, že na dobu trvání zájezdu bude mít uzavřeno účinné pojištění léčebných výloh
v zahraničí (pokud není cestovní pojištění již zahrnuto v ceně zájezdu).
Souhlasím se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, včetně případných údajů o svém zdravotním stavu a jiných citlivých údajů, které jsem China Tours v souvislosti s touto smlouvou
a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZoOÚ“) poskytl(a) či ještě poskytnu, a to za účelem pořádání zájezdu, případně
dalších zájezdů, jichž se zúčastním nebo na které se přihlásím, a dále pro potřeby pojišťovny poskytující zdravotní pojištění. Zpracováním osobních údajů mohou být pověřeny i třetí osoby.
Souhlasím s tím, že mi budou zasílány nabídky a obchodní sdělení China Tours a jejích obchodních partnerů ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

ANO – souhlasím

NE – nesouhlasím

Poznámky a upozornění pro CK:

V...

dne...
podpis CK (prodejce)

Podpis zákazníka (zák. zástupce)

smlouva o zájezdu A OBJEDNÁVKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FAKULTATIVNÍCH a doplňkových SLUŽEB MUSÍ BÝT PODEPSÁNA ZÁKAZNÍKEM!

