
   (k pobytu/ služby)

1. SMLUVNÍ STRANY: CA chorvatsko-levne.cz, s.r.o. Storno /odstoupení od smlouvy/: Platba v EUR/ payment in EUR
z celk. ceny objednávky při zrušení objednávky před zahájením činí: Banka/bank:
dříve než 90 dnů 20%, nejméně však 1500 CZK, 30% 89-60 dnů, Ostsächsische Sparkasse Dresden
50 % 59-30 dnů, 70% 29-14 dnů, 80% 13-7 dnů, 100% 6-0 dnů. Güntzplatz 5, 01307 Dresden, DE
U majáků a robinzonád: Č. účtu / No. account: 221044124
dříve než 90 dnů 20%, nejméně však 1500 CZK, 30% 89-60 dnů, Číslo banky / No. of bank: 85050300 
50 % 59-30 dnů, 70% 29-15 dnů, 100% 14-0 dnů. Vlastník účtu / owner of conto:
 Cestovní agentura účtuje ve zvláštním režimu pro cestovní služby chorvatsko-levne.cz, s.r.o.

Platba v korunách/payment in CZK: podle par. 89 Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. Adresa: Tovární 1737/32, Ústí n/L. CZ

Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 Platba v EUR - vklad na EURový účet: IBAN: DE09 8505 0300 0221 0441 24  
Raiffeisenbank a.s, IBAN: CZ5155000000002262980001 SWIFT CODE:  OSDDDE81XXX

Jméno a příjmení: (objednavatel,zákazník, klient) Datum narození (RČ): Státní příslušnost:

Ulice: Město: PSČ: 

E-mail: Mobilní telefon: Telefon :

Číslo pasu: Víza Počet cest s CA chorvatsko-levne.cz včetně této:

2. SLUŽBA (kód služby): ZEMĚ: PŘÍJEZD: ODJEZD: POČET OSOB: POČET NOCÍ:

3. SPOLUCESTUJÍCÍ (zastoupeni objednavatelem) Vízový režim

Datum narození Číslo pasu VÍZA

4. SLUŽBY:
Doprava: (termín) Druh: (bus, letadlo, komb., vlastní dopr.) Letiště: Nástupní místo: Výstupní místo:

Příjezd: Odjezd: Název kapacity (kategorie stát. instituce) Kategorie: (podle CHL) Typ a počet nocí:

Forma a typ stravování (snídaně, polopenze, plná penze, večeře, bez stravy, all inclusive, bufetové):

Bez stravy

Další služby (za příplatek podle katalogu nebo nabídky): Cena:

Výlety: Cena: v roce 2016 je 1 EUR = 30,00 CZK
Jiné služby: Cena:

7. VÝPOČET CENY: Množství Částka v EUR Částka v CZK Nocí 8. PLATBY :        Částka Datum Způsob
0,00 0,00 EUR
0,00 0,00 CZK
0,00 0,00 EUR
0,00 0,00 CZK

Pojištění storna 0,00 0,00 EUR
Pojištění 0,00 0,00 CZK

0,00 9. CELKOVÁ CENA 
0,00 v EUR a v CZK
0,00
0,00

Zasílání informačních materiálů:                  

V Ústí nad Labem;              Dne 0.1.1900 __________________
Podpis prodejce a razítko

UPOZORNĚNÍ: Od 26.6.2012 je každý občan ČR včetně dětí povinen cestovat do zahraničí na vlastní cestovní doklad!
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SMLOUVA O POBYTU/C.SLUŽBĚ

OBJEDNÁVKA

Jméno a přijmení:

HOTLINE:  00420 725 344 344  Fax: +00420 477 606 922

E-mail 2

Číslo smlouvy/objednávky

datum

Trvalé bydliště

uzavřená dle občanského zákoníku, zákon č. 89/2012, Díl 6 Zájezd,      § 
2521 a násl.  a dle zákona 159/99 Sb. v platném znění

Tovární 1737/32, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika
IČ: 27285103, DIČ: CZ27285103, 

e-mail: info@chorvatsko-levne.cz, web: www.chorvatsko-levne.cz

Pobytová taxa - dospělý

Pobytová taxa - 12-18 let

11. PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA - Prohlašuji, že jsem viděl propagační materiály cestovní agentury chorvatsko-
levne.cz s.r.o. (tištěné materiály, prezentaci na webových stránkách) nebo dodatečnou písemnou nabídku s uvedením 
hlavních charakteristik jako je např. ubytovací místo, poloha, kategorie, stupeň vybavenosti ubytování atd., a že tato je 
nedílnou součástí cestovní smlouvy. Dále stvrzuji, že je mi znám obsah všeobecných podmínek cestovní agentury, které 
tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy, a že s nimi souhlasím a podřizuji se jim. Je mi také znám rozsah sjednaného 
pojištění. Prohlašuji tímto, že povinnostem mnou přihlášených spolucestujících vůči CA chorvatsko-levne.cz s.r.o. dostojím 
jako svým vlastním. Beru na vědomí, že nesjednáním připojištění přebírám plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v 
souvislosti s pobytem. Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Prohlašuji, že jsem nahlásil svoji státní 
príslušnost a že jsem byl seznámen s vízovou povinností v destinaci. Prohlašuji, že nám byla poskytnuta nabídka pojištění 
léčebných výloh i pojištění storna zájezdu.

Zodpovědná osoba: Ing. Šárka Bauerová

Číslo účtu: 2000256128/2010

zapsaná v OR vedeném KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 22556

www.robinzonada.cz, www.adria-planet.cz, www.biograd-na-moru.com

6. SLEVY:

UBYTOVÁNÍ:

Záloha

Kurz pro přepočet ceny z EUR na CZK

0,00 CZK

Poznámka (přání):

Přistýlka- postýlka

Základní cena - apartmán(studio)

Voucher a informace k odjezdu budou zaslány klientovi na výše uvedenou emailovou adresu.

   Podpis a razítko CA CHORVATSKO-LEVNE.CZ

--

0,00 EUR

Doplatek

      Podpis zákazníka

Další služby - zviře

10. SOUHLAS ZÁKAZNÍKA - Souhlasím, aby osobní údaje včetně rodného čísla 
uvedené na této smlouvě byly zahrnuté do elektronické databáze CA chorvatsko-levne.cz s.r.o. a 
v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. dále zpracovány pouze pro potřeby CA chorvatsko-
levne.cz s.r.o. Tento souhlas uděluji až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje 
budou zpracovávány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných 
chorvatsko-levne.cz s.r.o. a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované chorvatsko-
levne.cz s.r.o. nabízet a poskytovat.  Na základě zmocnění uděluji souhlas rovněž jménem 
spolucestujících osob uvedených v této cestovní smlouvě.

Záloha

Základní cena - apartmán(studio)

Poplatek za děti bez lůžka

Transfer

5. POZNÁMKY:

ANO NE

mám zájem nemám zájem 
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