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 Podpis zákazníka:

SMLOUVA O ZÁJEZDU č. 
Uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Zájezdy  

pořádané cestovní kanceláří EichlerBUS s.r.o. jsou plně 

pojištěny ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.

číslo smlouvy = variabilní symbol

 Pořadatel:

CK EichlerBUS s.r.o.   www.eichlerbus.cz,   vladimir.hacecky@eichlerbus.cz

Zahradní 314  257 26 DIVIŠOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

IČ 27442667 DIČ CZ 27442667                                                                                                                                                                                                                                                    

tel.317 855350 fax.317 855011                                                                                                                                                                                                                                                                 

bankovní spojení: ČSOB Benešov č.ú.231015381/0300                                                                                                                                                                                                                                                     

www.eichlerbus.cz,  e-mail vladimir.hacecky@eichlerbus.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Zastoupená provizním prodejcem:

 Zákazník - objednatel:    (Objednatel bere na vědomí, že veškerá korespondence bude vedena se  zákazníkem č. 1.)

 Příjmení, jméno:  Datum narození:

 Adresa:  Číslo pasu:

 Spolucestující:

 Příjmení, jméno:  Datum narození:

 e-mail:  Mobil:

 Adresa:  Číslo pasu:

 Příjmení, jméno:  Datum narození:

 e-mail:  Mobil:

 Adresa:  Číslo pasu:

 Příjmení, jméno:  Datum narození:

 e-mail:  Mobil:

 Adresa:  Číslo pasu:

 e-mail:  Mobil:

 Předmět smlouvy:

 Země:  Doprava:

 Místo pobytu:  Místo nástupu:

 Termín:  Stravování:

 Typ ubytování:  Pojištění:         Evropa                             lyžování

 Rozpis ceny:  Počet:  Cena / osoba/ pobyt:  Celkem Kč:

 Základní cena:

 Snížená cena pro dítě: 

 Stravování:

 Doprava:

 Cestovní pojištění:

 Slevy:

 Příplatky:

 Jiné služby:

Celkem k úhradě:     

 Platba:

 Záloha:  Splatnost:  Uhrazeno:

 Uhrazeno:

 Způsob úhrady:

 Doplatek:  Splatnost:

 Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že mu byl předán katalogový list případně katalog či písemná informace s 

uvedením hlavních charakteristických znaků zájezdu, a tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu. Podpisem této smlouvy o 

zájezdu zákazník potvrzuje, a to i jménem výše uvedených osob, že se řádně seznámil s obsahem smlouvy, zejména s 

rozsahem objednaných služeb, podmínkami cestovního pojištění a se Všeobecnými smluvními podmínkami a že uvedené 

podmínky jsou nedílnou součásti této smlouvy. Zákazník se dále podpisem této smlouvy zavazuje uhradit sjednanou cenu 

zájezdu včetně všech příplatků a poplatků řádně a včas.

 O nabídce CK jsme se dozvěděli:

 Datum:   Razítko a podpis prodejce:  Potvrzení CK:

.

apartmán pokoj 

vlastní autobusová letecká vlakem 

snídaně večeře polopenze plná penze 

A B A B 

převodem (vkladem) na účet  složenkou v hotovosti v kanceláři CK 

 z internetu  z inf. letáků  z inf. vývěsek  od známých  jinak  z médií 
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