
Smlouva o zájezdu = Potvrzení o zájezdu č:
(dále jen "Smlouva")

BON TON, s.r.o., Masarykovo nám. 17, 753 01  HRANICE, Nouzová linka: +420 604252146

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17442.

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

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

Tel: 581 605 080 Fio Banka, č. ú.: 2200614356/2010

E-mail: prihlasky@bontonck.cz, webové stránky: www.bontonck.cz (dále jen "CK")

poř. č: e-mail: mobil:
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2. SPECIFIKACE ZÁJEZDU

stát: místo:

druh: čas: příjezd (přílet) - místo: datum: čas: svoz / transfer:

zastávky:

příplatky:

termín pobytu: počet nocí: typ ubytování: lůžek: kategorie: typ stravování: příplatky:

počet dnů:
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bydliště:

c) nejsou obecně vhodné pro osoby s omezenou pohyblivostí

datum narození:

Zprostředkovatel (cestovní agentura):

další sjednané služby - popis:

další sjednané služby - popis:

a) se poskytují v jazyce místa pobytu země a registrace leteckých či autokarových dopravců; 

b) se pokytují jako skupinové služby, přičemž velikost skupiny je omezena kapacitou poskytovaných služeb (obvykle, pokud to není zřejmé ze souvislostí činí 20-60 os.); 

Nejnižší počet osob nutný k uskutečnění zájezdu:  pobytové zájezdy = 40 osob, poznávací zájezdy =  40 osob s autokarovou a 20 osob s leteckou dopravou. 

CK odpovídá za řádné poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu a má povinnost oskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. 

CK může odstoupit od Smlouvy pro nedostatečný počet osob nutný k uskutečnění zájezdu činí 20 dnů u zájezdů s délkou více než 6 dnů, 

Doprava:

název ubytování:

datum:

Místní zástupce pořadatele / kontaktní místo pro komunikaci s CK / kontakt pro spojení s nezletilým nebo osobou, která za nezletilého odpovídá v místě jeho pobytu:

Zákazník (objednatel) podpisem této Smlouvy potvrzuje, že je zmocněn ostatními zákazníky v jejichž prospěch uzavírá Smlouvu, k výlučné komunikaci s CK i za ostatní zákazníky a bere na 

vědomí, že CK bude komunikovat pouze s objednatelem, ledaže objednatel výslovně určí jinak a sdělí potřebné údaje CK. Zákazník (objednatel) se zavazuje, že cestujícím zákazníkům, v jejichž 

prospěch Smlouvu zavřel, sdělí veškeré informace, které mu CK předá. 

mobil: +420 604 252 146, email: bontonck@bontonck.cz (další kontakty budou uvedeny v pokynech na cestu, které zasílá CK zákazníkovi 7 dní před odjezdem/odletem)

příjmení a jméno: datum narození:

u letecké dopravy linkové nebo charterové lety, sedadla v turistické třídě, u autokarové dopravy turistické autobusyvlastnosti a kategorie:

odjezd (odlet) - místo:

trasa zájezdu:

další sjednané služby - popis:

pojištění - typ:

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

1. SMLUVNÍ STRANY (identifikace smluvních stran a kontaktní údaje):

Cestovní kancelář (pořadatel zájezdu):

bydliště (je-li odlišné od objednatele):

e-mail:

mobil:

Osoby, v jejichž prospěch je zákazník (objednatel) smlouvu uzavřel a které se zúčastní zájezdu (cestující včetně objednatele):

Objednatel:                                                                                                                  (u právnických osob vyplňte název, sídlo, IČO (+ zápis v obchodním rejstříku))

příjmení a jméno:

karta BON TON č.:

jsou uvedeny na https://www.mzv.cz. Zákazník je povinnen si zajistit potřebné doklady pro cestu do cílové destinace i všech tranzitních zemí. Trasa cesty je uvedena

Destinace (místo určení cesty nebo pobytu):

lze sjednat dle nabídky CK, v případě sjednání jsou zahrnuty v rozpisu ceny zájezdu.

u letecké dopravy žádné v případě přímých letů jinak při přestupu, u autokarové dopravy každé cca 4 hodiny na cca 15-20 minut

Další služby (ceny dalších objednaných služeb jsou uvedeny v rozpisu ceny zájezdu):

Další údaje - služby cestovního ruchu dle této smlouvy:

7 dnů u zájezdů s délkou 2-6 dnů a 48 hodin u zájezdů s délkou méně než 2 dny.

Údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a požadovaných zdravotních dokladech pro cestu (včetně tranzitních zemí) a pobyt v cílové zemi 

 v této smlouvě nebo na webových stránkách CK. Informace jsou podávány bezplatně na zastupitelských úřadech těchto států - kontakty na hhttps://www.mzv.cz



zákazník č.: počet os. cena 

-  Kč                    

-  Kč                    

-  Kč                    

-  Kč                    

-  Kč                    

-  Kč                    

-  Kč                    

-  Kč                    

-  Kč                    

-  Kč                    

-  Kč                    

-  Kč                    

Výše, rozvrh a splatnost záloh a doplatků:

1. záloha:

2. záloha:

doplatek:

3. JINÉ - DALŠÍ UJEDNÁNÍ

5. Podpisy:
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splatná do:

splatná do:

splatný do:

Rozpis ceny zájezdu:

Celková cena zájezdu / celkem za objednané služby:

název služby / příplatku / slevy

-  Kč                                                                                                                       

cena/os.

způsob úhrady:

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.

Zaškrtnutím políčka souhlas uděluji souhlas s výše uvedeným!

Cena zájezdu je vypočtena s přihlédnutím k nákladům na dopravu vyplývajících z cen pohonných homot nebo jiných zdrojů energie, daně, jakákoli obdobná plnění nebo úplaty třetím 

stranám (např. vstupy, místní poplatky, poytové taxy a lázeňké poplatky, poplatky za tranzit, zdravotní vyšetření, zdravotní testy zákazníků apod.), které se přímo nepodílejí na

poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou platným ke dni podpisu Smlouvy.

Cena zájezdu je vypočtena s přihlédnutím k nákladům za směnný kurz české koruny vůči měně EUR a USD platným ke dni podpisu Smlouvy.

zprostředkovatel:

4. Datum a místo podpisu:

Souhlas se zpracováním osobních údajů - pro udělení souhlasu označte křížkem

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   

Zákazník a CK se výslovně dohodli, že vzhledem k tomu, že dochází k častým změnám ze strany dopravců, ubytovatelů a jiných poskytovatelů služeb (třetích stran), může CK 

změnit termín zájezdu o max. 48 hodin. 

zákazník (objednatel):

zástupce CK:

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami účasti na zájezdech, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, k této Smlouvě byly přiloženy,

a s jejichž obsazem byl seznámem, a to jménem všech výše uvedených osob, které jej k uzavření Smlouvy zmocnili. 

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s tím, aby veškeré pokyny na cestu a další podklady, byly zaslány na e-mailovou adresu zákazníka (objednatele) uvedenou v této Smlouvě. 

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se na této Smlouvě nebo na webových stránkách CK, kalogu nebo jiném nabídkovém materiálu CK seznámil se všemi charakteristickými znaky

o ubytování, místě, poloze, kategorii, stupni vybavenosti ubytování, rozsahu stravování, trase zájezdu, místech a časech odjezdu, příjezdu, zastávek, jejich míst a trvání, jazykem

poskytovaných služeb, vhodností služeb pro osoby s omezenou schopností pohybu a obsahem ceny zájezdu. 


