MRÁZ

MRÁZ

Staňkova 2007, 390 02 Tábor
tel. 381 259 915

cestovní kancelář

cestovní agentura
Milena Krejčová

Jaromír Mráz
IČO: 11312 033

IČO: 72133104

Smlouva o zájezdu
Uzavřená ve smyslu § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

pobyt: pavilony hotelu Slaven* CRIKVENICA - SELCE termín: .................................. 2017
příjmení a jméno

datum narození

1. .........................................................................................................…………............….............................
2. .......................................................................................................…………...................…........................
3. .......................................................................................................…………....................…........................
4. .................………….....................................................................................................................................
adresa: .......................................................................................................…………............….......................
E-mail: ......................................................................

telefon: ..........................................

zakroužkujte správné údaje
AUTOBUSEM
zakroužkované místo nástupu do autobusu je závazné a lze je změnit pouze písemně

doprava:

místo nástupu do autobusu: Tábor

Soběslav

Veselí

VLASTNÍM AUTEM
Č.Budějovice

Třeboň

Velešín

Kaplice

_________________________________________________________________________________________________________________________

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
1. Při podpisu této smlouvy se platí záloha 1.000,- Kč/os. Zbytek ceny musí být na našem účtu nejpozději 30 dní před odjezdem.
Při nezaplacení doplatku 14 dnů před odjezdem je CK Mráz oprávněna zrušit účast klienta bez jeho upozornění. Již zaplacená záloha se
v tomto případě nevrací. 2. CK Mráz je dodavatelem ubytování a polopenze. 3. Dodavatelem autobusové dopravy je CA Krejčová.
4. Stornopoplatky při odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka: 35 a více dnů před odjezdem 700,- Kč/os. 34 až 8 dnů před odjezdem
45% z celkové smluvní ceny. 7 až 4 dny před odjezdem 90%, 3 dny a méně před odjezdem 100% smluvní ceny.
Zrušení smlouvy je nutno oznámit neprodleně doporučeným dopisem, nebo si je nechat písemně potvrdit v naší provozovně.
Z částky doplatku nezaplacené v termínu stanoveném touto smlouvou, stejně jako ze smluvního stornopoplatku se účtuje smluvní
pokuta 0,3% z nezaplacené částky za každý den prodlení. 5. Za změnu jména přihlášené osoby se účtuje manipulační poplatek 100,-Kč.
6. Při nenaplnění minimálního počtu osob si CK vyhrazuje právo odříci služby nejpozději 14 dnů před jejich začátkem.
7. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech shodných exemplářích. (1x klient, 2x CK)
8. Cestovní kancelář Mráz má sjednáno zákonné pojištění pro případ úpadku dle zák. 159/99 u České podnikatelské pojišťovny a.s.
9. Doporučujeme pojištění stornopoplatků např. u poj. Allianz (2,8% z celkové ceny služeb) a pojištění léčebných výloh v zahraničí.
10. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit, je-li cena zvýšena o více než 10% nebo je-li termín odjezdu změněn více než o 2 dny.
Cestovní kancelář Mráz byla založena dne 4.10.1990. V Registru živnostenského podnikání je zapsána od 14.10.1992.
Cestovní agentura Milena Krejčová je zapsána v Registru živnostenského podnikání od 25.3.2002.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Svým podpisem stvrzuji svůj souhlas s podmínkami cestovní kanceláře uvedenými na přihlášce a to i za další mnou přihlášené osoby.
(V případě, kdy spolu necestuje rodina, nýbrž přátelé nebo známí, může být užitečné, aby smlouvu podepsali všichni účastníci.)

Pročtěte si prosím
všeobecné podmínky

V Táboře dne ..........................2017

...............................................................
Podpis klienta

....................................................
Jaromír Mráz
CK Mráz

....................................................
Milena Krejčová
CA Mráz
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