» Smlouva o zájezdu
www.unitour.cz | info@unitour.cz

uzavřená ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

» Obchodní zástupce | Prodejce

» Pořadatel zájezdu

CK UNITOUR s.r.o. | Palachova 405/22 | 400 01 Ústí nad Labem | IČ: 27317021 | DIČ: CZ27317021
zaps. v OR, u městského soudu v Ústí n/L oddělení C, vložka 24086 | Email: smlouvy@unitour.cz
Komerční banka: 35-8643580287/0100 | Telefon: 777 206 923, 603 887 187

dále také jen „CK“ nebo „Prodejce“

» Základní parametry zájezdu

» Rezervační číslo | Variabilní symbol

Země pobytu

Místo pobytu | letovisko
Termín do

Termín od

Odjezd/odlet z

Druh dopravy
Typ ubytování
Stravování

Nástupní místo
Příjezd/přílet do

Název ubytování
bez stravy

snídaně

večeře

Další specifikace 1
polopenze

plná penze

all inclusive

» Osobní informace | Objednatel zájezdu
Objednatel je účastníkem zájezdu

Ano

Ne
Jméno

Příjmení

Datum narození

Ulice

Město

Email

Telefon 1

PSČ
Telefon 2

» Zákazníci | Účastníci zájezdu (včetně objednavatele, zúčastní-li se zájezdu)
1
2
3
4
5
6

Příjmení

Jméno

» Rozpis ceny zájezdu

Dat. narození Ulice

Město

Cenová položka

Cena/osoba

PSČ

Počet

Celkem

Základní ceny

Kč

0 Kč

(např. dospělý – pevné lůžko, 3., 4.

Kč

0 Kč

Kč

0 Kč

Kč

0 Kč

Nepovinné příplatky

Kč

0 Kč

(např. pojištění, stravování a/nebo pití, za

Kč

0 Kč

Kč

0 Kč

Kč

0 Kč

100 Kč

0 Kč

Slevy

Kč

0 Kč

(např. dětské slevy, akční slevy, apod.)

Kč

0 Kč

Kč

0 Kč

dospělý, 1., 2. dítě, apod.)

výhled na moře, svoz, apod.)

Poplatek za komplexní odbavení vč. pokynů na cestu | doporučenou poštou

CELKOVÁ CENA ZÁJEZDU

0 Kč
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» Smlouva o zájezdu
www.unitour.cz | info@unitour.cz

CK UNITOUR s.r.o. | se sídlem Palachova 405/22 | 400 01 Ústí nad Labem | IČ: 27317021 | DIČ: CZ27317021
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného městským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24086 |
Bankovní spojení: 35-8643580287/0100, Komerční banka, a.s. | Telefon: 777 206 923, 603 887 187 | Email: smlouvy@unitour.cz
dále také jen „CK“

» Platba za zájezd
1
2
3
4
5

Záloha

Kč

Splatná dne

Způsob úhrady 2

Záloha

Kč

Splatná dne

Způsob úhrady 2

Záloha

Kč

Splatná dne

Způsob úhrady 2

Záloha

Kč

Splatná dne

Způsob úhrady 2

Doplatek

Kč

Splatná dne

Způsob úhrady 2

» Forma předání Komplexního odbavení
Emailem klientovi

Emailem prodejci

Doporučenou poštou klientovi za poplatek 100 Kč

Osobně v CK

Osobně v Online klientské sekci na www.unitour.cz

Zvláštní požadavek klienta 4

Poznámka CK

Poznámky:

1 Typ – pokoj (2, 2+1, 2+2), apartmán (A 2+2, A 6+2), studio (S 2, S 2+1), stan (2+2, 2+1, 2+0), atd.
2 Uveďte způsob úhrady té které zálohy (hotově, bank. převodem, fakturou, složenkou, platební kartou, apod.)
3Nejedná se o smluvní ujednání (součást smlouvy), ale o požadavek klienta, kterým není CK vázána.

Zákazník svým podpisem potvrzuje, že převzal doklad o uzavřeném pojištění CK proti úpadku a byl informován o vízových a pasových
požadavcích, jakož i zdravotních dokladech vyžadovaných pro potřeby cesty. Údaje o ubytování, dopravě a stravování jsou obsaženy v
příslušném, aktuálním katalogu CK nebo na www.unitour.cz. Dále pak svým podpisem potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Důležitými
informacemi o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb CK UNITOUR s.r.o., a rovněž se Všeobecnými smluvními
podmínkami CK UNITOUR s.r.o. Oba tyto dokumenty převzal buď osobně v tištěné formě nebo v elektronické podobě na www.unitour.cz.
Všechny tyto dokumenty tvoří část obsahu Smlouvy o zájezdu a strany se zavazují se jimi řídit.
Uzavřením této smlouvy bere zákazník na vědomí, že předává a sděluje CK UNITOUR s.r.o. osobní údaje v rozsahu uvedeném v této
smlouvě, a to za účelem zajištění a poskytnutí objednaných služeb CK UNITOUR s.r.o. Je si vědom, že poskytnutí těchto informací je
dobrovolné ale rovněž i podmínkou pro řádné uzavření této smlouvy, tj. označení smluvních stran a dále plnění smlouvy, tj. Rezervace
sjednaných služeb jako je jízdenka, ubytování, doplňkové služby. Tyto osobní údaje budou zpracovány CK UNITOUR s.r.o. a mohou být dále
zpřístupněny odpovědným pracovníkům oddělení cestovní kanceláře, poskytovatelům služeb a jimi též zpracovány. Poskytnutí osobních
údajů (jméno, příjmení, datum narození, elektronický kontakt, telefonický kontakt) je nezbytně nutné pro uzavření smlouvy o zájezdu a stejně
tak je nutné pro její plnění. V případě neposkytnutí požadovaných osobní údaje nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu. Obsah,
účel a způsob zpracování osobních údajů je nedílnou součástí této smlouvy stejně jako Všeobecných smluvních podmínek CK.

Datum:

Podpis Objednavatele/zákazníka

Razítko a podpis prodejce
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