
Smlouva o zájezdu = Potvrzení o zájezdu* / závazná přihláška**

Smluvní strany

BON TON, s.r.o. Cestovní kancelář (POŘADATEL zájezdu):

Masarykovo nám. 17, 753 01  HRANICE, Nouzová linka: +420 604252146

IČO: 253 90 589   Bank. spojení:    Komerční banka, č. ú: 27-1954850297/0100

DIČ: CZ25390589 Česká spořitelna, č. ú.: 1815177389/0800 

Fio Banka, č. ú.: 2200614356/2010

E-mail: prihlasky@bontonck.cz www.bontonck.cz

zákl. cena/os.:

E-mail (NUTNÉ !):

místo pobytu:

zákazníci

2

3

4

5

6

zákazníci svoz za příplatek

zákazníci nocí

Prohlašuji, že jsem oprávněn udělit tento souhlas za sebe i za osoby, za které či ve prospěch kterých  je tato smlouva uzavírána. Uděluji souhlas za sebe (i za osoby, za které či ve prospěch kterých je

 smlouva o zájezdu uzavírána) k pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů v průběhu čerpání služeb uvedených na této smlouvě a jejich použití pro propagační účely (tištěný katalog, elektronický

 katalog, webové stránky, sociální sítě apod.) cestovní kanceláře BON TON, s.r.o. Souhlas uděluji na období 5 let. Kompletní informace o zpracování osobních údajů, účelech a dobách zpracování, 

a poučení o právech a možnosti odvolání či změně souhlasu na: http://bontonck.cz/dokumenty/informace_o_zpracovani_udaju.pdf   Zaškrtnutím políčka souhlas uděluji souhlas s výše uvedeným!

zákazníci cena/os. počet os. cena 

-  Kč                        

-  Kč                        

-  Kč                        40,- Kč/den

komplexní cest. pojištění UNIQA vč. storna dnů: 40,- Kč/den -  Kč                        56,- Kč/den

1. záloha: zaplacena dne:

2. záloha: zaplacena dne:

doplatek: zaplacen dne:

Datum:.. ……………..…..Podpis prodejce………………..………....Podpis prac. BON TON, s.r.o………………....……..Podpis ………..……………......
verze 03.01.2019

Cesta a pobyt není obecně vhodná pro osoby s omezenou schopností pohybu. Jakékoli konkrétní dotazy a přání Vám sdělí personál CK.

splatná do:

Minimální obsazenosti zájezdů jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách cestovní kanceláře BON TON s.r.o.. Tato smlouva o zájezdu slouží zároveň jako Potvrzení zájezdu (§2525 OZ) v okamžiku podpisu a razítka ze strany pořadatele. 

cena zájezdu za osobu

Uskutečnění zájezdu je podmíněno dosažením určitého počtu zákazníků (v souladu s §2528 OZ). Pořadatel je oprávněn zrušit zájezd pro nesplnění podmínky počtu zákazníků oznámením zákazníkovi dle Všeobecných obchodních podmínek.

Služby cestovního ruchu jsou poskytovány v rámci skupiny. Skupinu tvoří přibližně 20-60 osob.

splatná do:

ODBAVENÍ NA CESTU (pokyny, vouchery, pojištění) budou posílány na e-mail zákazníka. Pokud nebude uveden e-mail zákazníka bude odbavení zasláno prodejci - viz VOP. Základní informace na cestu jsou k dispozici na www.bontonck.cz

datum nar. (nebo r.č.):

splatný do:

Další služby, příplatky (+), slevy (-):

CELKEM K ÚHRADĚ:

způsob a rozsah

Zákazníci s cestovním dokladem vydaným mimo ČR jsou si povinni zajistit potřebné doklady pro cestu do cílové destinace i všech tranzitních zemí. Trasa cesty na www.bontonck.cz Informace jsou podávány bezplatně na zastupitelských úřadech těchto států.

*uzavřená dle § 2521 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

Zákazník (pořadové č.: 1) = pokyny (vouchery, letenky, pojištění) budou zasílány e-mailem !!! PROSÍME UVEĎTE E-MAIL !!!

příjmení, jméno,titul:

bydliště:

zastoupená PRODEJCEM (obchodní zástupce) :

Všechny zájezdy pořádané cestovní kanceláří BON TON, s.r.o. jsou pojištěny ve smyslu zák. č. 159/99 Sb.

Služby cestovního ruchu jsou poskytovány v českém a slovenském jazyce (průvodce, delegát, řidiči autobusů) a v angličtině a dalších jazycích užívaných v místě pobytu (personál hotelů, restaurací, fakultativních výletů apod.).

č. zákaznické karty 

BON TON CLUB:

Podpisem této smlouvy prohlašuji, že jsem byl seznámen s Předsmluvními informacemi, dále že souhlasím s veškerými podmínkami uvedenými v této smlouvě a s Všeobecnými obchodními podmínkami cestovní kanceláře, které jsem převzal(a) jako nedílnou součást této smlouvy 

název ubytovacího zařízení a kategorie

Údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a požadovaných zdravotních dokladech pro cestu a pobyt v cílové zemi jsou uvedeny na www.mzv.cz

a to za všechny osoby uvedené  v této smlouvě, které mne k podpisu této smlouvy zmocnily. Dále prohlašuji, že jsem se na této smlouvě a na www.bontonck.cz nebo v tištěných informacích o zájezdu (případně v aktualizované nabídce zájezdu) seznámil(a) se všemi charaktristickými 

Tato smlouva se podpisem zákazníka stává pro něj závaznou. K uzavření smlouvy o zájezdu dojde v okamžiku podpisu a razítka smlouvy ze strany cestovní kanceláře (pořadatele).

název příplatku / slevy

-  Kč                                                                                                     

Souhlas se zpracováním osobních údajů - pro udělení souhlasu označte křížkem

termín ubytování (od - do)

** v případě, že se nejedná o zájezd ve smyslu Občanského zákoníku zakřížkujte zde:

typ ubytovací jednotky (uvádějte dle počtu zákazníků)

termín dopravy (tam / zpět)

Ubytování:                      (ubytování a další služby poskytované v cílové destinaci je v souladu s právním předpisy cílové země)

Doprava:  (u letecké dopravy se jedná o linkové nebo charterové lety, sedadla v turistické třídě, u autokarové dopravy pak turistické autobusy).

Stravování

Způsob oznámení pojistné události z cestovního pojištění:

UNIQA FIDUCIA s. r. o. - DOKLAD O POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY (KAUCE) V DŮSLEDKU ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE VE SMYSLU ZÁKONA č.159/1999 Sb.

Na základě výše uvedeného zákona se sjednává pojištění pro případ, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

a) neposkytne zákazníkovi, se kterým uzavřela cestovní smlouvu, dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, 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 zčásti.

POKYNY PRO CESTUJÍCÍ – způsob oznámení pojistné události

Nastane-li skutečnost uvedená v bodu a), oznamte tuto pojistnou událost neprodleně na tel. čísle +420 272 101 020 (24hodinová služba) a vyčkejte dalších pokynů. Nebyla-li Vám z důvodu úpadku cestovní kanceláře vrácena zaplacená záloha v 

případě, že se zájezd neuskutečnil (viz bod b), nebo nebyl-li Vám z téhož důvodu vrácen rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou pouze částečně poskytnutého zájezdu (viz 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

Spolu s oznámením zašlete tento doklad o pojištění a Vaši cestovní smlouvu.

druh dopravy:

Z adresy www.uniqa.cz si stáhněte příslušný formulář pro hlášení pojistné události a vyplněný jej zašlete společně s dalšími podklady prokazujícími vznik pojistné události na adresu UNIQA pojišťovna, a.s., odbor cest. pojištění, Evropská 136, 160 12 Praha 6.  

Zákazník uzavírá tuto smlouvu i ve prospěch následujících osob - spolucestujících:

rez. číslo = číslo smlouvy = variabilní symbol:

Mobil (NUTNÉ !):

adresa (je-li jiná):příjmení, jméno, titul datum nar. (nebo r.č.):

Veškeré slevy a benefiny musí být uplatněny při podpisu Smlouvy. Smlouva je závazná ze strany BON TON, s.r.o. až podpisem pracovníkem BON TON, s.r.o. Do tohoto dokumentu nevpisujte žádné přání a požadavky klientů, které jsou nabízeny formou příplatku

znaky o ubyt. místě, poloze, kategorii, stupni vybavenosti ubytování, rozsahem stravování, trase zájezdu, místech a časech odjezdua příjezdu, zastávek, jejich míst a trvání, jazykem poskytovaných služeb, vhodností služeb pro osoby s omezenou schopností pohybu a obsahem ceny zájezdu. 

Na základě zmocnění uděluji uvedený souhlas a uzavírám tuto smlouvu rovněž jménem všech spolucestujících osob. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ustanoveními o stornopoplatcích, o palivových příplatcích, ceně zájezdu a možnostech zvýšení ceny zájezdu.

zákazníci

nástupní/odletové a příjezdové/příletové místo a orientační čas


