
OBJEDNÁVKA SLUŽEB (pobyt, služby)
                                   SMLOUVA O ZÁJEZDU (k zájezdu dle zák. č. 159/1999 Sb., z. 89/2012 Sb., z. 111/2018 Sb. a občan. zákoníku platného od 1.1.2014 )

Číslo smlouvy = rezervační číslo (= variabilní symbol):
Obchodní jméno: Stanislav Kousal – CK ERIKA TOUR
Pojištění záruky pro případ úpadku (zákonné pojištění) je sjednáno u pojistitele Union Poisťovňa a.s.,    číslo smlouvy 11-64570 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ZASTOUPENÁ PROVIZNÍM PRODEJCEM 
ERIKA TOUR IČO: 13571231,      DIČ: CZ 410703049
Špidlenova  442 Tel.: 481 623 637    Mobil: 604 366 379
513 01 Semily   E-mail: erika@erikatour.cz
Bankovní spojení: KB Semily, č. ú.:  81749581/0100
Kontakt na zástupce pořadatele pro účely pomoci v nesnázích a vytknutí vad zájezdu: tel: 00420 604 366 379, e-mail: vladka@erikatour.cz
Cestovní kancelář Stanislav Kousal – CK Erika tour je vedená v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 765

ZÁKAZNÍK
1. příjmení, jméno: datum narození: č. pasu:

        

adresa:     PSČ:  

telefon:   Mobil: e-mail: 
Zákazník uzavírá s cestovní kanceláří tuto smlouvu o zájezdu podle zákona 159/1999 Sb. zák. 89/2012 Sb., zák. 111/2018 Sb. a občan. zákoníku platného od 1.1.2014 i ve prospěch 
následujících osob:

příjmení, jméno: adresa: rodné č.: č.pasu:
2.     

3.   
4. 

VYMEZENÍ ZÁJEZDU - ZEMĚ:    

název zájezdu:   
katalogo
vé číslo: 

 minim. počet účastníků: 
dosažený do: 

odjezd/odlet/začátek pobytu dne: příjezd/přílet/konec pobytu dne: nástupní místo: 
        

UBYTOVÁNÍ:
Druh ubytování:       

typ pokoje:
           

DOPRAVA:       
    

STRAVOVÁNÍ:    
  

POZNÁMKY:

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ :  Sjednáno pro:    1       2        3     4            Typ pojištění: 

Nedílnou součástí služeb je nabídka komplexního cestovního pojištění zahrnujícího pojištění storna zájezdu ze zdravotních důvodů. V ceně zájezdu není žádné cestovní pojištění. Beru na 
vědomí, že nesjednáním připojištění přebírám plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti se zájezdem. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl/a seznámen/a 
s pojistnými podmínkami, které jsem převzal/a, a že mi byly poskytnuty informace o pojistiteli a o pojistném vztahu dle § 66 zák. č. 37/2004 Sb.

POKYNY K ODJEZDU / ODLETU vyzvedneme:   osobně u prodejce      e-mailem                       Transfer / svoz

KALKULACE: další objednané služby

základní cena Sleva doprava strava taxy
pojišt
ění celkem za osobu

1.  
2.  
3.  
4.  
CENA CELKEM:
Cena zahrnuje:

Cena nezahrnuje:

ROZPIS PLATBY:    Záloha:  ……..      Splatná dne: …………….                Doplatek: ………….      Splatný dne:  ……………..
PŘIJATÁ PLATBA:
   Záloha: ……………………..Kč           Zaplacena dne: …………………       Forma platby: ……………………….   Potvrzení CK
    

 Doplatek: ……………………Kč           Zaplacen dne: ………………….        Forma platby: ……………………….   Potvrzení CK
Služby cestovního ruchu se poskytují v češtině. Zájezd nemusí být vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Cestovní kancelář odpovídá za řádné poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu. Cest. kancelář má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zákazník svým 
podpisem přihlašuje výše uvedené účastníky k popsanému zájezdu a stvrzuje, že bez výhrad souhlasí se Všeobecnými smluvními podmínkami cest. kanceláře Erika tour, které jsou uvedeny v
příloze této smlouvy nebo jsou ke stažení na www.erikatour.cz, a to i jménem všech výše uvedených osob, které mne k uzavření této smlouvy zmocnily. Nedílnou součástí této smlouvy je 
přepravní řád, reklamační řád, katalog nebo nabídkový leták cestovní kanceláře Erika tour, který obsahuje výčet a popis všech služeb, které jsou do zájezdu zahrnuty.

Datum uzavření cestovní smlouvy Podpis zákazníka Podpis a razítko CK / prodejce

Prohlášení zákazníka: Zákazník svým podpisem stvrzuje, že a) tato objednávka služeb, příp. žádost o zajištění zájezdu se stává závaznou a k uzavření smlouvy o zájezdu dojde okamžikem jejího potvrzení ze 
strany cestovní kanceláře; b) že se řádně seznámil/a s obsahem smlouvy, zejména s hlavními charakteristickými znaky zájezdu, obsahem objednaných služeb, převzal/a a seznámil/a se s katalogem popř. 
nabídkovým listem (tištěným nebo v elektronické podobě, včetně ceníků, c) že se seznámil/a se zněním Všeobecných smluvních podmínek CK, především s odstavcem 3 - Cena a změna ceny zájezdů, 6 – 
Práva a povinnosti zákazníka, 8,9 - Odstoupení od smlouvy o zájezdu a Odstupné, 9 – Vady zájezdu, odpovědnost cestovní kanceláře za škody, reklamace, a bez výhrad s nimi souhlasím i jménem všech 
výše uvedených osob. Podmínky jsou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy o zájezdu a převzal/a jsem je. Beru na vědomí, že Všeobecné smluvní podmínky jsou rovněž k dispozici na www.erikatour.cz; 
d) bere na vědomí, že pro pomoc v nesnázích nebo z důvodu vytknutí vady zájezdu bude kontaktovat výše uvedenou osobu, nebo průvodce, delegáta nebo místního zástupce cestovní kanceláře, na které 
obdrží kontakty v cestovních pokynech; e) byl poučen o povinnosti vytknout vadu zájezdu bez zbytečného odkladu, ideálně na místě samém; f) byl poučen o právu na odstoupení od smlouvy a povinnosti 
zaplatit odstupné v souladu s odstavcem „Odstoupení  od smlouvy“ a „Odstupné“ podle Všeobecných smluvních podmínek; g) mu byly poskytnuty obecné informace o všech pasových a vízových požadavcích 
pro všechny výše uvedené osoby včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz – veškeré informace o cestování do jednotlivých států jsou uvedeny na http://www.mzv.cz; h) mu byl předán doklad o pojištění cestovní 
kanceláře proti úpadku a formulář dle vyhlášky č.122/2018 Sb.; i) seznámil se s Informacemi o zpracování osobních údajů na http://www.erikatour.cz
Prohlašuji tímto, že povinnostem mnou přihlášených spolucestujících vůči poskytovatelům cestovních služeb dostojím jako svým vlastním. Potvrzuji rovněž, že jsem se seznámil/a s podmínkami cestovního 
pojištění a jsem oprávněn/a sjednat pojištění i pro spolucestující osoby. Nabídka cestovního pojištění je k dispozici v katalogu a na www.erikatour.cz
Podpisem této smlouvy se zavazuji uhradit sjednanou cenu zájezdu včetně všech příplatků a poplatků řádně a včas. 

                                                                                                                                                                                                                                                         podpis zákazníka

http://www.mzv.cz/
http://www.erikatour.cz/
mailto:vladka@erikatour.cz

