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POŘADATEL ZÁJEZDU 

CESTA Travel Agency, s.r.o., Legerova 432, 280 02 Kolín 3 
Tel.: +420 321 712 313  ❘  Email: ckcesta@ckcesta.cz 
IČ: 2673599  ❘  DIČ: CZ26735997 Fio banka 2100208545/2010
Firma zapsána v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu 
v Praze oddíl C, vložka 90503 (dále jen “CK”)

ZÁKAZNÍK / OBJEDNAVATEL

  Jméno a příjmení

  Jméno a příjmení

  Země / destinace 

  Název ubytování, kategorie

  Předpokládaná trasa

  Termín dopravy od / do

  Typ ubytování

  Doprava   Nástupní místo

  Druh stravování

  Termín ubytování od / do

  Ulice a číslo popisné

  Celkem

  Datum narození

  Datum narození

  Pořadové číslo
  Pořadové číslo

  Číslo dokladu   St. příslušnost   CenaČ.

  1
  2

  3

  4

  Město

 Mobil

  PSČ

  Email

ZASTOUPEN PRODEJCEM

VYMEZENÍ ZÁJEZDU  ROZSAH SLUŽEB

CESTUJÍCÍ

SLEVY

  Celková cena

  Pořadové číslo
  Pořadové číslo
  Pořadové číslo
  Pořadové číslo

  Záloha   Doplatek  Splatnost dne

PŘÍPLATKY / DALŠÍ SLUŽBY

PLATEBNÍ PODMÍNKY

NEZÁVAZNÉ INFORMACE

  Splatnost dne

  Rezervační číslo



Zákazník prohlašuje, že si tuto smlouvu / závaznou objednávku (dále jen "smlouva") před jejím podpisem přečetl, že byl seznámen a souhlasí se Vše
obecnými smluvními podmínkami pro zákazníky uvedenými v příloze smlouvy. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl 
poučen o účelu, rozsahu, způsobu a době jejich zpracování, o svých právech a postupech při vyřizování žádostí a námitek týkajících se zpracování 
osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl seznámen s možností odmítnout využití poskytnuté emailové adresy pro potřeby šíření obchodních sdě 
le ní týkajících se služeb CK. V případě smlouvy o zájezdu zákazník rovněž potvrzuje, že mu byly před uzavřením smlouvy poskytnuty informace o zá 
jez du a odpovídající právní ochraně na příslušném formuláři podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302, zákona č. 159/1999 Sb. 
a prováděcí vyhlášky k § 9a tohoto zákona. V případě smlouvy o zájezdu CK odpovídá za řádné poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu 
a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Údaje o vhodnosti cesty a pobytu pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou 
uvedeny na internetové adrese https://www.ckcesta.cz  sekce Informace. Zákazník prohlašuje, že se s nimi seznámil.

Dne

Podpis zákazníka

Razítko

Podpis prodejce

https://www.ckcesta.cz
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