ZPROSTŘEDKOVATEL / OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
(příp. jméno osoby, která vám zájezd doporučila)

DCK West, družstvo (IČO: 01976770) Plánická 174, 339 01 Klatovy
ÚČET: 107-4762940267/0100

tel.: 774 411 097, 720 195 368

e-mail: info@dckwest.cz

DCK West, družstvo, cestovní kancelář (dále jen "DCK West") uzavírá podle § 2521 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, jménem a na účet níže uvedené cestovní kanceláře
na základě plné moci, nebo svým jménem na vlastní účet v případě zájezdů, jichž je pořadatelem, jak je to dále uvedeno, tuto smlouvu o zájezdu:

REZERVAČNÍ ČÍSLO (zároveň variabilní symbol)

SMLOUVA O ZÁJEZDU
I. PŘEDMĚT SMLOUVY
Objednací číslo:

Datum odjezdu:

Datum příjezdu:

Základní cena zájezdu:

Název zájezdu:

Počet objednávaných míst:

II. SMLUVNÍ STRANY
II.1. Cestovní kancelář (pořadatel zájezdu)

Identifikační údaje cestovní kanceláře jsou uvedeny na www.dckwest.cz

II.2. Zákazník - OBJEDNAVATEL

ANO - jsem účastník zájezdu

NE - jsem pouze objednavatel zájezdu

1. Příjmení, jméno:

Datum narození:

Stát:

Adresa - ulice, číslo:

Mobil:

Upatňuji slevy:

Adresa - obec, PSČ:

Tel. domů:

Druh slevy:

Nástupní místo:

E-mail pro zasílání veškerých informací:

PŘIHLAŠUJI K ZÁJEZDU / POBYTU DALŠÍ OSOBY:
2. Příjmení, jméno:

Datum narození:

Stát:

Adresa - ulice, číslo:

Mobil:

Upatňuji slevy:

Adresa - obec, PSČ:

Tel. domů:

Druh slevy:

Nástupní místo:

E-mail pro zasílání veškerých informací:

3. Příjmení, jméno:

Datum narození:

Stát:

Adresa - ulice, číslo:

Mobil:

Upatňuji slevy:

Adresa - obec, PSČ:

Tel. domů:

Druh slevy:

Nástupní místo:

E-mail pro zasílání veškerých informací:

4. Příjmení, jméno:

Datum narození:

Stát:

Adresa - ulice, číslo:

Mobil:

Upatňuji slevy:

Adresa - obec, PSČ:

Tel. domů:

Druh slevy:

Nástupní místo:

E-mail pro zasílání veškerých informací:

III. OBJEDNÁVKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FAKULTATIVNÍCH A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB (označte číslo osoby, pro kterou jsou služby určeny):
Pojištění UNION:

pojištění - úrazové, odpovědnosti - pro osoby č.:

1.

2.

3.

4.

pojištění - úrazové, odpovědnosti, zavazadel, stornopoplatků - pro osoby č.:

1.

2.

3.

4.

Pojištění od jiné pojišťovny pro osoby č.:
Ubytování pro osoby č.:

1.

2.

3.

1.
4.

2.

3.

4.

jaké:

jaké:

Příplatek za 1lůžkový pokoj je pro jednotlivce ve většině případů povinný - pokud to bude možné SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM s doobsazením pokoje
(příplatek bude po doobsazení zrušen) pro osoby č.:
Jiné služby pro osoby č.:

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

jaké:

IV. PLATBA ZÁJEZDU
Záloha*)

Datum úhrady:

Způsob úhrady:

Doplatek bude uhrazen 40 dní před odjezdem takto:
*) Záloha činí nejméně 30 % ze základní ceny zájezdu a všech dalších objednaných služeb. Zákazník je povinen uhradit platbu CK hotově, bankovním převodem na účet či složenkou
na adresu CK, po přijetí platby obdrží vyúčtování. Bez složení zálohy je smlouva o zájezdu považována za rezervaci s platností max. 7 dní.
V. PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy platné ke dni uzavření smlouvy: materiály DCK West obsahující úplný popis zájezdu, aktuální všeobecné obchodní podmínky pořádající CK,
podmínky a doklad o pojištění CK proti úpadku vydaný pojišťovnou. Zákazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že výše uvedené materiály převzal, seznámil se se všemi podmínkami v nich
uvedenými a s těmito podmínkami souhlasí. V případě, že tuto smlouvu zákazník uzavírá ve prospěch dalších osob, zavazuje se, že převezme všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy
i za osoby, které zastupuje. Zákazník prohlašuje, že na dobu trvání zájezdu bude mít uzavřeno účinné pojištění léčebných výloh (pokud není cestovní pojištění již zahrnuto v ceně zájezdu).
Beru na vědomí, že DCK West za účelem realizace zájezdu a souvisejících služeb a své propagační činnosti zpracovává veškeré poskytnuté osobní údaje (včetně případných citlivých
údajů) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a k tomu ji poskytuji svůj souhlas. Tento souhlas platí do odvolání. Souhlasím zejména s tím, aby cestovní kancelář DCK West používala osobní
údaje k rozesílce nabídek svých produktů a služeb. Zpracování může být prováděno i prostřednictvím třetích osob. Zároveň prohlašuji, že jsem zmocněn udělit a uděluji shodný souhlas
rovněž i jménem všech osob uvedených v této smlouvě.
ANO - souhlasím
NE - nesouhlasím

Poznámky a upozornění pro CK:

V

Dne
Podpis CK

Podpis zákazníka (zák. zástupce)

