Smlouva o zájezdu

Smlouva o zájezdu uzavřena v souladu s § 2521 a násl. obč. Zák. a zákonem č 159/1999 s.b. v platném znění

TOUR OPERATOR – POŘADATEL

Autorizovaný prodejce:

Palma Travel Touroperator.a.s.
Název:
Název:
Krakovská 583/9, Praha 1
Adresa
Adresa:
24830968
IČO:
IČO:
CZ24830968
DIČ:
DIČ:
+420 774 550 941, +420 227 077 968
Tel, fax:
Tel, fax:
Email:
info@palma-travel.cz
Email:
Bankovní spojení: UniCredit Bank , Číslo účtu: 2110414174/2700
Palma Travel Touroperator a.s. je zapsána Městským soudem v Praze, spisová značka B17073

Objednavatel:
Příjmení, jméno:
Adresa:
Telefon:

Rodné číslo:
Email:
Číslo pasu:
Objednavatel při sjednávání této smlouvy zastupuje níže uvedené osoby:
Příjmení, jméno
Datum narození Číslo pasu Cena
Sleva

č.

Pojištění

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Název zájezdu
Způsob dopravy
Název ubytování
Místo pobytu
Stravování
č.

Informace o zájezdu a objednaných službách:
Termín od:
Trasa zájezdu
Počet pokojů:
Typ pokoje:
Kategorie ubytování
Další poplatky a příplatky související se zájezdem

Položka

Termín do:

Cena

Cestovní pojištění celkem:

0 Kč

I. Dalším zákonem stanovené údaje, vymezení zájezdu, tj. ubytování, údaj o jeho poloze, turistické kategorii, stupni vybavenosti, hlavních charakteristických
Znacích a souladu s právními předpisy příslušného státu; doprava, údaj o jejím druhu, charakteristice a kategorii dopravního prostředku, jakož i údaj o trase cesty,
stravování, údaj o jeho způsobu a rozsahu jsou uvedeny v aktuálním katalogu Pořadatele, pod výše uvedeným číslem zájezdu a není-li takového čísla zájezdu,
pak pod jiným označením v tomto katalogu. Na letech společnosti Travel Service a.s. má každý Zákazník právo na bezplatnou dopravu 1 zavazadla do max. váhy
15 kg. Nadváha zavazadel je zpoplatněna. Příruční zavazadlo nesmí překročit 5kg a nezapočítává se do bezplatně dopravovaného zavazadla do 15 kg.
II. Předmět Smlouvy Uzavřením této Smlouvy se Pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka Zájezd a Zákazník se zavazuje zaplatit Pořadateli celkovou cenu
zájezdu. Jsou-li v záhlaví Smlouvy uvedeni i Další zákazníci, prohlašuje Zákazník, který tuto Smlouvu podepsal, že byl k jejímu uzavření zmocněn i ze strany těchto
Dalších zákazníků a Smlouvu tedy uzavírá i jejich jménem. Zákazník tímto přebírá ručení za splnění závazku uhradit cenu Zájezdu i za Další zákazníky, tj. tuto
za ně uhradí, pokud nebude uhrazena z jejich strany.
III. Potvrzení Zákazníka Zákazník potvrzuje, že mu Pořadatel před uzavřením Smlouvy sdělil údaje o případných pasových a vízových požadavcích, lhůtách
pro jejich vyřízení a také, jaké zdravotní doklady jsou pro cesty a pobyt vyžadovány a dále mu předal katalog s přesným vymezením zájezdu a doklad o svém
pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku, vystavený pojistitelem.
IV. Obchodní podmínky Dalším ujednáním této Smlouvy, zejména označení způsobu, jakým má Zákazník uplatnit své právo z porušení povinnosti Pořadatele
včetně údaje o lhůtě, ve které může své právo uplatnit, údaj o poplatcích, které nejsou zahrnuty do souhrné ceny, odstupné, které Zákazník Pořadateli uhradí
v případě zrušení zájezdu a další důležitá ujednání této Smlouvy jsou uvedena v Obchodních podmínkách pořadatele, obsažených v aktuálním katalogu
Pořadatele v němž je uveden Zájezd nebo na webových stránkách www.palma-travel.cz.

Zákazník výslovně prohlašuje, že Obchodní podmínky převzal, seznámil se s nimi před podpisem této Smlouvy a ustavení v nich
obsažená výslovně přijímá. Smlouva byla podepsána na základě svobodné vůle nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek.

Cena celkem:

0 Kč

Rozvrh plateb zájezdu
Záloha:
0 Kč
Splatnost:

Doplatek:
Splatnost:

0 Kč

V:
Dne:

Razítko a podpis Palma Travel Touroperator a.s.

Podpis klienta

Objednatel podpisem potvrzuje, že byl seznámen se způsobem a rozsahem zpracování osobních údajů a jejich předávání do třetích zemí. Veškeré informace o
rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů jsou také k dispozici na webové stránce pořadatele https://www.palma-travel.cz/dokumenty/.

Podpis zákazníka:

…..........................................

