Zmluva o zájazde

uzatvorená podľa zákona § 16 a súv.zák.č.170/2018 Z.z. o zájazdoch,
spojených službách cestovného ruchu,niektorých podmienkach podnikania
v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Cestovná kancelária (ďalej len CK)

Obchodný zástupca

EZOTOUR, s.r.o. - cestovná kancelária
Hlavná 98, 080 01 Prešov, Slovakia
Tel: +421 51 7734563
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
a Cestujúci
Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Rodné číslo:
Číslo pasu / OP:
Telefónny kontakt:
Zastupujúcim spolucestujúcich:
Meno a priezvisko:

Miesto narodenia:
Platnosť do:
E-mail:
Bydlisko:

Rodné číslo:

Číslo pasu / OP:

(ďalej len „spolucestujúci“)
I. Predmetom zmluvy je záväzok cestovnej kancelárie obstarať pre cestujúceho zájazd, a tomu zodpovedajúci záväzok cestujúceho
zaplatiť dohodnutú cenu podľa čl. II. tejto zmluvy.
Krajina:�������������������������������������������������������������������������������������������� Dĺžka pobytu: �������������������������������������������������������������������������������������
Názov ubytovania:��������������������������������������������������������������������������� Cieľová destinácia a trasa cesty 
Kategória a trieda ubytovania:��������������������������������������������������������� (vrátane zastávok): �����������������������������������������������������������������������������
Termín zájazdu:�������������������������������������������������������������������������������� Stravovanie: ���������������������������������������������������������������������������������������
Druh/kategória

dopr. prostriedku: ��������������������������������������������������� Zájazd číslo: ���������������������������������������������������������������������������������������
Približný čas odchodu a návratu:����������������������������������������������������� Nástupné miesto: ��������������������������������������������������������������������������������
Objednané služby
Objednané služby/rozpis ceny
dospelá osoba
Účastnícky
Dospelá osoba/základné lôžko
Účastnícky poplatok
poplatok
dospelá osoba na 3 a 4 lôžku
Osoba na 3lôžku
dieťa od 7 do 15r. na 3 a 4 lôžku
Osoba na 4lôžku
dieťanaod
2 do 6r.č.1s nárokom na
Dospelá osoba
prístelke
lôžko
stravu č.2
Dospelá osoba
naaprístelke

Dieťa (4,99-9,99r.)
na lôžkonaa lôžko
stravu
dieťa dos nárokom
2r. bez nároku
a stravu
Dieťa (do 1,99r.
bez nároku na lôžko a stravu)
Dieťa (2-5,99r.) s nárokom n a lôžko a stravu
Dieťa (6-14,99r.) s nárokom n a lôžko a stravu
Zľava
Izba bez balkóna
Doprava
Príplatok
dospelá osoba
Doprava pri spojení dvoch turnusov
Pobytová taxa
dieťa od 12 do 17 rokov
1/1 lôžková izba
14r.
Miestenka od
v autobuse
Obed
Príplatok
Klimatizácia /izba/pobyt
Pobytová taxa (14r. a viac)
Pobytová taxa (12-17,99r.)
Poistenie CK proti insolventnosti
Pobytová taxa (18r. a viac)
Cena spolu
Iné

Zľava

Komplexné cestovné poistenie
Komplexné cestovné poistenie
Celkové vyúčtovanie
CENA SPOLU

Počet osôb
Cena za osobu
Počet osôb Cena za osobu

Cena celkom €
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 €€
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
0�00 €€
0.00
0�00 €€
0.00 €

Záloha:
Dňa:

PLATBY:
Záloha:
1.
Záloha /suma
Dňa:

Dňa:

2. Záloha /suma

Doplatok:
Dňa:
Doplatok:

Dňa:

Dňa:

Poistenie zájazdu zabezpečujúce ochranu pre prípad úpadku CK
Poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku je Union poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO:
31322051, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 383/B, kontaktné údaje:
+421 (2) 20815 911.
CK uzatvorila s poisťovateľom zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku podľa zákona č.170/2018 Z.z. v platnom znení na poistnú sumu 245 000 EUR na poistné obdobie 01.11.2018 do 31.10.2019. Poistná zmluva č.17-6309.

Záverečné ustanovenia

•

Cestujúci svojím podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s formulárom štandardných informácií pre
zmluvy o zájazde, s katalógom resp. inou písomnou ponukou zájazdu, ktorá obsahovala špecifikáciu zájazdu
a jeho zákonných podmienok, vrátane informácií nachádzajúcich sa na webovom sídle www.ezotour.sk.

•

Cestujúci svojím podpisom tiež potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre účasť
na zájazdoch CK a Dôležitými informáciami platnými pre zájazdy organizované CK, ktoré sú súčasťou katalógu,
a informácií poskytovaných na webovej stránke CK, tieto akceptuje a súhlasí s nimi, to všetko aj v mene a na účet
všetkých ostatných cestujúcich, ktorí ho splnomocnili k uzatvoreniu tejto Zmluvy.

•

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky pre účasť na zájazdoch CK a Dôležité informácie platné pre zájazdy organizované CK, informácie zverejnené na webovom sídle www.ezotour.sk, formulár
štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, katalóg a ďalšie informačné materiály, s ktorými sa cestujúci
oboznámil pred uzatvorením Zmluvy.

•

Cestujúci prehlasuje a je zodpovedný za to, že svoje osobné údaje ako aj osobné údaje ostatných cestujúcich uvedených na Zmluve poskytol pravdivo, tieto sú získané a poskytnuté v súlade so zákonom a európskym nariadením
o ochrane osobných údajov a na vyžiadanie CK vie preukázať poskytnutie súhlasov dotknutých osôb v rozsahu
a na účel potrebný na plnenie tejto Zmluvy. Cestujúci berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje sú nevyhnutné
na zabezpečenie poskytnutia služieb tvoriacich zájazd podľa Zmluvy. Osobné údaje budú poskytnuté zmluvným
partnerom a tretím stranám za účelom zabezpečovania služieb dohodnutých v Zmluve a to aj cezhranične a do
tretích krajín. Cestujúci prehlasuje, že bol riadne poučený o svojich právach súvisiacich s ochranou osobných
údajov ako dotknutej osoby, tak ako sú tieto práva upravené na webovej stránke www.ezotour.sk v časti Ochrana
osobných údajov, a o uvedenom bude informovať všetkých cestujúcich.

•

CK je priamym subjektom, prostredníctvom ktorého cestujúci môže rýchlo kontaktovať a účinne komunikovať,
žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak zistí porušenie Zmluvy počas poskytovania zájazdu
prostredníctvom nasledujúcich kontaktných adries: 080 01 Prešov, email: ezotour@ezotour.sk, telefón: +421 (51)
77345 63. Cestujúcemu budú oznámené údaje aj ďalšej osoby, u ktorej môže postupovať spôsobom podľa predchádzajúcej vety.

•

Cestujúci vyhlasuje, že medzi cestujúcimi sa nenachádza osoba, ktorá by bola maloletým bez sprievodu rodiča
alebo inej oprávnenej osoby, prípadne iná osoba vyžadujúca špeciálnu starostlivosť.

•

Cestujúci súhlasí so zasielaním Pokynov k zájazdu a ďalších oznámení adresovaných cestujúcim na oznámenú
adresu elektronickej pošty.

												
Označením začiarkavacieho políčka súhlasím so zaradením poskytnutých osobných údajov do databázy CK
za účelom marketingových a propagačných aktivít, berúc na vedomie, že poskytnutie údajov pre tento účel
je dobrovoľné, udeľuje sa na dobu neurčitú a súhlas môžem kedykoľvek odvolať doručením písomného
oznámenia CK.

		
		
		

												
Dátum: ..................................................						
						
			
						
		
.................................................................
.................................................................
			
				
Podpis / klient
			
Podpis / predajca
												

