ZMLUVA O ZÁJAZDE
uzatvorená podľa § 2521 nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka
Organizátor:
CZECH SURF s.r.o., IČ: 03095444 so sídlom Buchlovská 9, 687 06 Velehrad, ČR
Zastúpený obchodným zástupcom:
BoardlifeCO, s.r.o., IČ: 47 109 971 so sídlom Vajnorská 48, 831 04 Bratislava, SR
Zákazník (klient):_____________________________________RČ_____________________________Č.OP_________________
Spolucestujúci: _______________________________________________________________________________________________
I.
Organizátor sa touto zmluvou zaväzuje, že pre zákazníka a prípadných spolucestujúcich
zabezpečí zájazd špecifikovaní v čl. I tejto zmluvy a zákazník sa zaväzuje organizátorovi
zaplatiť
celkovú
cenu
zájazdu.
III.
Predmetom zmluvy o zájazde je:
Cena za zájazd je stanovená takto:
miesto pobytu:
základná cena*:
víza:
zľavy:
termín od-do:
príplatky:
ubytovanie:
poistenie:
doprava:
CELKOM:
doplnkové služby:
záloha:
*Organizátor je oprávnený zvýšiť cenu zájazdu v prípade ak sa do 21 dňa pred zmluvným
okamžikom začiatku zájazdu zvýši menový kurz CZK oproti mene EUR alebo USD v priemere
o viac než 10%. Pre stanovenie miery zvýšenia sa menového kurzu je rozhodujúci menový
kurz platný v dobe uzatvorenia zmluvy o zájazde a okamžik, kedy navýšenie menového kurzu
dosiahlo v priemere viac než 10%. V prípade zvýšenia menového kurzu podľa tohto
ustanovenia zmluvy o zájazde je organizátor oprávnený navýšiť cenu zájazdu o čiastku, ktorá
zodpovedá miere zvýšenia menového kurzu, ktorej výpočet je stanovený vyššie.
II.
Zákazník môže uplatniť svoje právo z porušenia povinnosti organizátora bez
zbytočného odkladu v mieste pobytu, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa
ukončenia zájazdu a to písomne v mieste sídla organizátora alebo obchodného
zástupcu.
Ak zákazník od zmluvy o zájazde odstúpi z iného dôvodu ako je porušenie
povinností organizátorom, je zákazník povinný zaplatiť odstupné.
Pri odstúpení od zmluvy pred odjazdom na zájazd či čerpaním služieb:
a) Viac ako 60 dní pred danou skutočnosťou 8€
b) Medzi 60 a 30 dňami pred odjazdom 15% z ceny zájazdu (bez letenky)
c) Medzi 29 až 22 dňami pred odjazdom 30% z ceny zájazdu (bez letenky)

d) Medzi 21 až 11 dňami pre odjazdom 50% z ceny zájazdu (bez letenky)
e) Medzi 10 až 6 dňami pre odjazdom 75% z ceny zájazdu (bez letenky)
f) Menej ako 6 dní pred odjazdom a pri nedostavení sa k odjazdu 100% z celkovej
ceny zájazdu (bez letenky)
V prípade, že letenky zabezpečuje CK je zákazník povinný uhradiť CK všetky náklady
vzniknuté v súvislosti so zrušením letenky.
Zákazník neplatí odstupné v prípade, že si za seba nájde včas odpovedajúcu náhradu. Hradí
potom len manipulačný poplatok vo výške 8€ a prípadné vynaložené náklady (napr. zaplatené
vízum, storno letenky a pod.) a náklady spojené so zmenou účastníka zájazdu (zmena letenky,
nové víza a pod.)
III.
Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že sa zoznámil so Všeobecnými podmienkami predaja
zájazdu a že prevzal od organizátora alebo obchodného zástupcu organizátora doklad
o poistení. Zákazník ďalej prehlasuje, že bol spolucestujúcimi poverený k obstaraniu zájazdu
a berie na vedomie, že ďalšia komunikácia bude vedená len s ním. Potom, čo sa zmluvné strany
oboznámili so znením tejto zmluvy, prehlasujú, že rozumeli jej obsahu, že bola podpísaná na
základe ich slobodnej vôle, že ju neuzavreli pod nátlakom za nápadne nevýhodných
podmienok a toto potvrdzujú svojimi podpismi.
IV.
Súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov:
Súhlasím, aby moje osobné údaje vrátane dátumu narodenia, uvedené v tejto Cestovnej zmluve
spracovával organizátor a to CZECH SURF s.r.o., so sídlom Buchlovská 9, 687 06 Velehrad, ČR
v súlade so zákonom 428/2002 Z.z.. Tento súhlas udeľujem až do doby jeho písomného
odvolania. Poskytnuté údaje budú spracovávané za účelom ponuky služieb poskytovaných
alebo sprostredkovaných CZECH SURF, s.r.o. a ďalej osobám, ktoré s oprávnené služby
poskytované CZECH SURF, s.r.o. ponúkať a poskytovať. Ďalej prehlasujem, že som
splnomocnený a týmto udeľujem súhlas v zmysle zák. č. 428/2002 Z.z. taktiež menom
všetkých osôb uvedených v tejto cestovnej zmluve.
V ________________ dňa __________________________

Cestovná kancelária:

V ________________ dňa __________________________

Obchodný zástupca:

V ________________ dňa __________________________

Zákazník:

