SMLOUVA O ZÁJEZDU
Zastoupená zprostředkovatelem:
Alvarez s.r.o.,
Hradec Králové – Pražské Předměstí, třída Karla IV. 634/25,
PSČ 500 02, IČO: 275 02 066, zapsaná v OR vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22796,
tel.: 491 110 404, GSM: 777 047 002, fax: 491 110 401,
email: alvarez@alvarez.cz, web: https://www.alvarez.cz
číslo účtu: 949 583 2001 / 5500 u Raifeissenbank a.s.
Telefonní kontakt pro případ nouze: +420 777 047 002
Cestovní kancelář Alvarez s.r.o. (dále jen CK) uzavírá tuto Smlouvu o zájezdu (dále jen SoZ)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
Název
zájezdu:

Číslo rezervace:
(variabilní symbol)

Kyushu-sakury a keramika 2019

Kód
zájezdu:

Termín
zájezdu:

Katalogová
cena zájezdu:

16.-31.3.2019

87000

II. SMLUVNÍ STRANY
II. 1. Cestovní kancelář Alvarez s.r.o.
II. 2. Zákazník
Jméno,
příjmení, titul:

Datum
narození:

Číslo
pasu:

Adresa
trvalého bydliště
včetně PSČ:

Číslo
telefonu:

Platnost
pasu do:

Spolu
cestující:
Kontaktní adresa
včetně PSČ:
Nemám email,
přeji si doručovat poštou:

Email pro zasílání
veškerých informací:
Sleva
časová:

Sleva
za věrnost:

Sleva
pro skupiny:

Sleva pro studenty,
učitele a seniory:

Jiné
slevy:

III. OBJEDNÁVKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FAKULTATIVNÍCH A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB „Služby za příplatek“
Pojištění
STORNO:
Jiné služby:
(specifikujte jaké)

Pojištění
STORNO+:

Vstupní
víza:

Jednolůžkový pokoj (při neobjednání souhlasím s doobsazením dalším zákazníkem):

IV. PLATBA ZÁJEZDU
Záloha na zájezd
ve výši:

V. PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

Zákazník je povinen uhradit platbu CK. Úhradu provede sám, nebo udělí plnou moc
zprostředkovateli k provedení úhrady plateb. Za řádnou a včasnou úhradu odpovídá
CK vždy zákazník. Po přijetí zálohy zašle CK vyúčtování proběhlých a zbývajících
plateb zohledňující slevy a služby za příplatek, které je součástí SoZ.
Pojištění STORNO a pojištění STORNO+ je nutné uhradit vždy společně se zálohou.

Podpisem této Smlouvy o zájezdu (dále jen SoZ) vstupuje zákazník do smluvního vztahu s cestovní kanceláří Alvarez s.r.o. (dále jen
CK). Nedílnou součástí SoZ jsou informace obsažené v nabídce zájezdu a také všeobecné obchodní podmínky. Zákazník svým
podpisem SoZ osvědčuje, že:
a) mu byly zaslány všeobecné obchodní podmínky CK platné ke dni uzavření smlouvy, které tvoří nedílnou součást SoZ, že se těmito
podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí,
b) mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu (aktuálně platný tištěný katalog CK s popisem podmínek zájezdu, jehož
obsah je veřejně přístupný na webových stránkách www.alvarez.cz, nebo jiný materiál CK obsahující úplný popis zájezdu),
c) mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku,
d) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených
cestovních služeb,
e) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o
zdravotních požadavcích státu určení,
f) mu byl předán kontakt na místního zástupce pořadatele,
g) se seznámil s podmínkami cestovního pojištění.
Velikost trička:

Poznámka:

V .........................................................................................

V .........................................................................................

Dne .....................................................................................

Dne ...................................................................................

.............................................................................

............................................................................

Podpis zákazníka (zákonného zástupce)

Otisk razítka a podpis zmocněného zástupce CK

