
zastoupená obchodním zástupcem

číselný kód: 

1. jméno a příjmení: telefon / mobil:
e-mail:

2. nar. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ:

3. nar. typ pojišt ění:

4. nar. platné od: do:

5. nar. pro klienty:  1   2   3   4   5   6   7   8  (vyberte)

6. nar. typ pojišt ění:

7. nar. platné od: do:

8. nar. pro klienty:  1   2   3   4   5   6   7   8   (vyberte)

země:

způsob:

(pouze lyžařské zájezdy)

DALŠÍ SLUŽBY

(pouze letní střediska)

CENA ZÁJEZDU:

3

dne: dne: dne:

datum:

ROZVRH PLATEB:

Souhrnná cena zájezdu

Kč

(nejsou součástí SOZ, tedy nejsou garantovány)

JINÉ FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:

datum:

doplatek:

Tato smlouva o zájezdu nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak nabývá okamžikem úhrady zálohy na cenu zájezdu. Pro případ, že zákazník 
nezaplatí řádně a včas zálohu na cenu zájezdu, zaniká smlouva o zájezdu s účinky od počátku. Tato smlouva o zájezdu byla uzavřena v souladu s ust. §2521 a násl. občanského 
zákoníku v platném znění.

Zákazník tímto bere na vědomí, že nedílnou součást této smlouvy o zájezdu tvoří Všeobecné podmínky prodeje zájezdů Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. a Důležité informace a
prohlašuje, že tyto Všeobecné podmínky a Důležité informace, které obsahují bližší informace o vymezení zájezdu, označení způsobu, jakým má zákazník uplatnit své právo z porušení
povinnosti pořadatele vč. lhůty, výši odstupného hrazeného zákazníkem dle § 2536 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), údaj o trase cesty a o způsobu a rozsahu stravování,
mu byly předány při podpisu smlouvy o zájezdu a že s nimi souhlasí. Zákazník dále potvrzuje, že byl seznámen s katalogem, který obsahuje další informace k zájezdu. Zákazník svým
podpisem potvrzuje, že všechny údaje ve smlouvě o zájezdu vyplnil správně a že odpovídá za smluvní závazky dalších osob uvedených na smlouvě o zájezdu. Údaj o poloze, turistické
kategorii, stupni vybavenosti, hlavních charakteristických znacích ubytování jsou v souladu s právními předpisy příslušného státu.

STRAVOVÁNÍ  - rozsah:

další specifikace:

středisko:

počet

slevy:

0,00

       (zadejte počet)

příplatky:

razítko a podpis obchodního zástupce:

0,00

podpis objednavatele:

záloha 1 : záloha 2 :

základní cena zájezdu:

0,00 Kč

příjezd / konec pobytu dne:

ubytovací kapacita:

jméno a p říjmení:

nástupní místo:

SKIPASY

jméno a p říjmení:

VYMEZENÍ ZÁJEZDU:

DOPRAVA 

typ ubytování:

SMLOUVA O ZÁJEZDU č.
číslo rezervace                                                          
číslo objednávky                                               

variabilní symbol pro platbu  č. účtu: 27-2305300257/0100

OBJEDNAVATEL  uzavírá tuto smlouvu podle zákona č. 159/1999 Sb. i ve prosp ěch následujících osob:

rodné číslo / dat. nar.:

(PŘIHLÁŠKA) 2015/2016

jméno a p říjmení:

OBJEDNAVATEL  (zákazník):

ulice / číslo / PSČ / město:

odjezd / začátek pobytu dne:

jméno a p říjmení:

jméno a p říjmení:

jméno a p říjmení:

jméno a p říjmení:

0,00
0,00

místo / obec:

cena

DALŠÍ POŽADAVKY:

0,00

Pořadatel:
Cestovní kancelá ř FISCHER, a.s.
IČ: 26141647, DIČ CZ699003312
se sídlem Praha 4-Nusle,
Na Strži 1702/65, 140 62,
zaps. v OR MS v Praze, oddíl B, sp.zn.B  6304

obchodní zástupce:

vlastní autobusem letecky

základní (zahrnuté v ceně) jiné s touto specifikací:

plážový servis: výlety:

bez stravy snídaně polopenze plná penze all inclusive


