SMLOUVA O ZÁJEZDU 2019
CESTOVNÍ KANCELÁŘ
APULIA IN s.r.o., Mendelova 879/5, 149 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 140675
Tel.: +420 272940080, Mob.: +420 774673768
apulia@apulia-in.cz
www.apulia-in.cz
Bankovní spojení: KB Praha 4, číslo účtu: 43-2894430227/0100

IČO: 28426835
DIČ: CZ28426835

NÁZEV UBYTOVÁNÍ:

TERMÍN:

POČET OSOB:

TYP UBYTOVÁNÍ:

STRAVOVÁNÍ:

ZÁKAZNÍK / OBJEDNATEL (jméno a příjmení):

TITUL:

KORESPONDENČNÍ ADRESA:

DATUM NAROZENÍ:

EMAIL:
MOBIL:

Zákazník uzavírá s cestovní kanceláří APULIA IN s.r.o. tuto smlouvu o zájezdu dle zákona č. 159/99 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., ve prospěch
následujících cestujících:
CESTUJÍCÍ (jméno, příjmení):

DATUM NAROZENÍ:

DOPRAVA:

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ:

TERMÍN DOPRAVY:

ODLETOVÉ MÍSTO:

Objednané služby a cena
Popis služby

Počet

Cena za jednotku

Konečná cena v Kč
ZÁLOHA:

DOPLATEK:

FORMA ÚHRADY:

FORMA ÚHRADY:

SPLATNÁ DO:

SPLATNÁ DO:

NEZÁVAZNÁ PŘÁNÍ / POZNÁMKY:

POTVRZENÍ ZE STRANY KLIENTA:

POTVRZENÍ CK/CA:

"Svým podpisem na této smlouvě prohlašuji, že souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami CK APULIA
IN s.r.o., které jsem převzal/a jako nedílnou součást této smlouvy a to za všechny osoby, uvedené v této
smlouvě. Dále prohlašují, že jsem se v objednávce na www.apulia-in.cz nebo ve vytištěných informacích o
objednané službě seznámil/a se všemi charakteristickými znaky o ubytovacím místě, poloze, kategorii, stupni
vybavenosti ubytování, rozsahem stravování, nebo kategorií dopravy nebo jiné cestovní služby a celkovou
cenou včetně stornovacích podmínek při odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je vyloučeno, pokud
se jedná o službu v souladu s ust. § 1837 písm. j) - distanční způsob, z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v
platném znění. Dále prohlašuji, že je mi známo, že poskytnuté plnění nespadá do pojištění dle zák. č. 159/1999
Sb. v platném znění.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění. Na
základě zmocnění uděluji uvedený souhlas a uzavírám tuto smlouvu jménem všech cestujících osob,
uvedených ve smlouvě."

DNE:
PODPIS:
Var. symbol pro platbu bankovním převodem:

PODPIS:

Cena celkem Kč

