SMLOUVA O ZÁJEZDU / OBJEDNÁVKA SLUŽEB
AZZURRO TOUR OPERATOR s.r.o.

cestovní kancelář AZZURRO
www.azzurro.cz

Vyplňte:
Rezervační číslo:
Provizní prodejce:

tel: 542 424 644
email: brno@azzurro.cz
sídlo/centrála: Starobrněnská 3, 602 00 Brno, IČO: 606 979 03, DIČ: CZ606 979 03. Zapsáno u KS v Brně, dne 7.3.1994, C.14384
místo pobytu:

stravování:

název ubytování:

doprava:

typ ubytování:

nástupní místo:

termín pobytu:

datum odjezdu z ČR:

OBJEDNAVATEL = 1. ÚČASTNÍK ZÁJEZDU
přijmení
jméno
1.
telefon (povinný údaj):

datum narození

počet osob:
datum odjezdu z IT:

adresa (ulice č., město, PSČ)
email:

DALŠÍ ÚČASTNÍCI
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. - 10.
počet os.

cena

1. záloha:

zaplacena dne:

základní cena:

2. záloha:

zaplacena dne:

1. dětská cena:

doplatek:

zaplacen dne:

2. dětská cena:

pobytová taxa není v ceně
poznámky, povinné poplatky na místě:

pojištění/CK Azzurro:

celkem

doprava:
cena celkem:
slevy:
cena po slevě:
Prohlašuji, že souhlasím s Všeobecnými podmínkami AZZURRO TOUR OPERATOR s.r.o. a jsem obeznámen s Důležitými praktickými informacemi, které jsou nedílnou
součástí této smlouvy, a to za všechny osoby uvedené v této smlouvě, které mne k uzavření této smlouvy zmocnily. Dále stvrzuji, že mi byl předán příslušný katalog CK s
platným ceníkem (event. jiný typ nabídky téhož) s uvedením hlavních charakteristických znaků ubytovacího místa a obsahem ceny a byl jsem s touto charakteristikou, která
je nedílnou součástí této smlouvy, seznámen. Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Dále potvrzuji, že jsem byl seznámen s
pojistnými podmínkami pojišťovny. Pokyny k ubytování budou odeslány nejpozději týden před nástupem na emailovou adresu klienta/prodejce.
UNIQA pojišťovna, a.s. osvědčuje sjednání povinného pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Toto osvědčení nahrazuje
doklad pro pojištěné osoby. Tato Smlouva o zájezdu je současně dokladem o pojištění podle § 6 odst. 3 zák. č. 159/99 Sb. Na zájezd se vztahuje pojištění, na základě
kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato
doprava součástí zájezdu; b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil; c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou
cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. Způsoby oznámení pojistné události: Nastane-li skutečnost uvedená
v bodu a), oznamte tuto pojistnou událost neprodleně na tel. čísle +420 272 101 020 a vyčkejte dalších pokynů. Nastane-li skutečnost uvedená viz bod b) a bod c), oznamte
tuto skutečnost nejpozději do 6 měsíců od škodné události na adresu FIDUCIA s.r.o., Národní třída 10, 110 00 Praha 1.

datum……………………………

podpis zákazníka……………………………………………

razítko a podpis prodejce………………………

