Zmluva o obstaraní zájazdu
Uzavretá v zmysle § 741a a nasl. Občianskeho zákonníka
a zákona č. 281/2001Z.z. medzi
Obstarávateľom:

Zastúpeným:

EZOTOUR, s.r.o. - cestovná kancelária
Hlavná 2, 080 01 Prešov, Slovakia
Tel: +421 51 7734563, fax: +421 51 7725334
e-mail: ezotour@ezotour.sk, www.ezotour.sk
Zápis v OR OS Prešov odd. Sro. Vl.č. 12192/P
IČO: 36466743 IČDPH: SK 2020012841
Bankové spojenie: Tatrabanka, č.ú. SK86 1100 0000 0026 2672 8983
(ďalej len „obstarávateľ“)
a Objednávateľom:
Meno a priezvisko:		
Bydlisko:		
Rodné číslo:
Miesto narodenia:					
Číslo pasu / OP:
Platnosť do:
Telefónny kontakt:
E-mail:
Zastupujúcim spolucestujúcich:
Meno a priezvisko:
Bydlisko:		
Rodné číslo:		
Číslo pasu / OP:

(ďalej len “objednávateľ”)
I. Predmetom zmluvy je záväzok obstarávateľa obstarať pre objednávateľa zájazd, a tomu zodpovedajúci záväzok objednávateľa
zaplatiť dohodnutú cenu podľa čl. II. tejto zmluvy.
Krajina:		
Ubytovanie:		
Termín:		
Doprava:		
Objednané služby

Účastnícky poplatok

Počet osôb
dospelá osoba
dospelá osoba na 3 a 4 lôžku
dieťa od 7 do 15r. na 3 a 4 lôžku
dieťa od 2 do 6r. s nárokom na
lôžko a stravu
dieťa do 2r. bez nároku na lôžko
a stravu

Zľava

Pobytová taxa

Príplatok
Poistenie CK proti insolventnosti
Cena spolu
Komplexné cestovné poistenie
Celkové vyúčtovanie

Destinácia:
Strava:
Zájazd číslo:
Nástupné miesto:

dospelá osoba
dieťa od 12 do 17 rokov
od 14r.

Cena za osobu

Cena celkom €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Záloha:
Dňa:
Záloha:
Dňa:
Doplatok:
Dňa:

II. Ak klient uzavrie Zmluvu o obstaraní zájazdu v CK, je povinný vyplatiť 50% ceny zájazdu a celé komplexné cestovné poistenie pri podpise Zmluvy o obstaraní zájazdu.Ak klient uzavrie Zmluvu o obstaraní prostredníctvom internetu, je povinný vyplatiť 50% ceny zájazdu
a komplexné cestovné poistenie v termíne splatnosti ceny zájazdu uvedenom v zmluve. V prípade, že klient nezaplatí 50% ceny zájazdu a
komplexné cestovné poistenie v letohote splatnosti uvedenej v zmluve, je CK oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť. Doplatok ceny zájazdu je
klienti povinný uskutočniť najneskôr mesiac pred nástupom na zájazd. V prípade last minute záujazdu je klienti povinný uhradiť cenu zájazdu
v hotovosti v CK v deň podpisu zmluvy o obstaraní. Ak v prípade last minute zájazdu klient uhradí cenu zájazdu bezhotovostným prevodom
na bankový účet CK, je povinný túto skutočnosť preukázať klient alebo provízny predajca CK dokladom o platbe ihneď po platbe. Ak v
prípade last minute zájazdu klient uhradí cenu zájazdu hotovostným vkladom priamo na bankový účet CK v banke, je povinný túto skutočnosť
preukázať zákazník alebo provízny predajca CK dokladom o platbe ihneď po platbe.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa považuje za uzavretú aj takým spôsobom, že objednávateľ odošle elektronicky prostredníctvom
internetu vyplnený formulár Zmluvy o obstaraní zájadzu na emailovú adresu CK a zaplatí cenu zájazdu. V prípade uzavretia zmluvy prostredníctvom internetu, ak objednávateľ formulár zmluvy podpíše a podpísanú odošle rôznymi prostriedkami CK, zmluva sa považuje za uzavretú
podpísaním zo strany CK. V prípade uzavretia zmluvy prostredníctvom internetu, ak objednávateľ formulár zmluvy nepodpíše, ale vyplnený
nepodpísaný formulár zmluvy odošle rôznymi prostriedkami CK, zmluva sa považujeme za uzavretú až pripísaním peňažných prostriedkov v
sume ceny zájazdu na bankový účet CK.
“III. Súhlas so spracovaním osobných údajov: Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu svoj súhlas s tým, aby
EZOTOUR, s.r.o. - cestovná kancelária spracovávala jeho osobné údaje uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu, vrátane rodného čísla za
účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných EZOTOUR, s.r.o. - cestovná kancelária a pre akvizičnú činnosť. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom EZOTOUR,
s.r.o. - cestovná kancelária a osobám oprávneným služby zabezpečované EZOTOUR, s.r.o. - cestovná kancelária ponúkať a poskytovať.
IV. Objednávateľ prehlasuje, že je splnomocnený uzatvoriť túto zmluvu aj v mene ostatných spolucestujúcich uvedených v tejto zmluve.
Zároveň preberá ručenie za splnenie záväzkov spolucestujúcich voči obstarávateľovi. Objednávateľ svojim podpisom potvrdzuje, že prevzal
katalóg obstarávateľa a že sa oboznámil s VZP obstarávateľa, s ktorými súhlasí. Túto zmluvu možno meniť len po vzájomnej dohode, a to
písomnou formou.
Ako prejav slobodnej, vážnej a jasnej vôle podpísali:

v:
dňa:

Objednávateľ

Obstarávateľ (v zastúpení)

Zmluva nadobúda účinnosť až dňom jej potvrdenia (schválenia) zo strany EZOTOUR, s.r.o. - cestovná kancelária
(odkladacia podmienka účinnosti zmluvy).
Bez tohoto potvrdenia (schválenia) je táto zmluva voči EZOTOUR, s.r.o. - cestovná kancelária neúčinná a nevznikajú jej z toho
žiadne práva a povinnosti.
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem podľa §11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe a zároveň vyhlasujem, že som splnomocnená/ý na udelenie súhlasu o osobách, v prospech ktorých som uzavrel/a zmluvu o obstaraní zájazdu v súlade s §5 zákona č.281/2001
Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení v rozsahu meno, priezvisko, telefón, email, bydlisko, miesto zájazdu, termín, a to na účely poskytnutia zliav a iných výhod stálym klientom v rámci vernostného programu
EZOTOUR, s.r.o. - cestovnej kancelárie. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu spoločnosti
EZOTOUR, s.r.o. - cestovná kancelária alebo písomnej žiadosti na adresu sídla EZOTOUR, s.r.o. - cestovná kancelária. Ako dotknutá osoba
vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle §28 Zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa §15 Zákona. Zároveň
vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle
§68 ods. 7 písm. b) Zákona.

súhlasím

nesúhlasím

Dátum, podpis

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem podľa §11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefón,
email, bydlisko, a to na účely zasielania noviniek, katalógov a iných marketingových aktivít v rámci podpory predaja spoločnosti
EZOTOUR s. r.o.- cestovná kancelária. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu spoločnosti
EZOTOUR, s.r.o. - cestovná kancelária alebo písomnej žiadosti na adresu sídla EZOTOUR, s.r.o. - cestovná kancelária. Ako dotknutá osoba
vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle §28 Zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa §15 Zákona. Zároveň
vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle
§68 ods. 7 písm. b) Zákona.

súhlasím

nesúhlasím

Dátum, podpis

