Cestovní smlouva
uzavřená ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.
EKOTOXA s.r.o.
se sídlem Brno, Židenice, PSČ 615 00, Kosmákova 28, č.p. 2195

Zastoupená provizním prodejcem:
IČO, adresa, razítko - název prodejce

IČ 64608531 DIČ CZ 64608531
Číslo účtu: 43-1256850257/0100
Bank. spojení: KB Opava,
zapsaná v obchodním rejstříku u KS Brno, v oddílu C, vložka 54 335,
provozující

Cestovní kancelář Monticola

Tel./Fax: 724 98 93 98; 585 207 777/558 207 778

E-mail: info@monticola.cz

Zákazník (objednatel - účastník zájezdu) - viz "Všeobecné smluvní podmínky"
1. Příjmení:
Ulice:
Telefon/mobil:
Státní příslušnost:

Jméno:
Město:
E-mail:
Číslo pasu:

Titul:
PSČ:
Rodné číslo:

Účastníci (spolucestující osoby):
Příjmení
Jméno
Rodné číslo
Adresa
Nástupní místo
2.
3.
4.
5.
Zákazník odpovídá v případě dalších přihlášených osob (účastníků) za postoupení informací a závazných pokynů k zájezdu.

Vymezení zájezdu:
Kód zájezdu:
Název zájezdu:
Termín:
Destinace:
Datum a čas odjezdu:
Nástupní místo:
Minimální počet zákazníků v zájezdu:
Zvláštní podmínky pro účast na zájezdu:

Doprava:
Ubytování:
Strava:
Lhůta pro zrušení zájezdu:

Rozpis účtované ceny zájezdu: (vyplňuje CK)
Základní cena zahrnuje (zaškrtněte ANO x NE; popř. vypište)
Doprava - druh (autobus, mikrobus, vlastní auto, jiná)
Doprava kol/lyží/jiná
Ubytování - typ (stan, chatka , penzion, hotel, dům, jiné, bez)
Stravování - druh (snídaně, polopenze, plná penze, jiné, bez)
Průvodce
Služby cyklomechanika
Pojištění proti úpadku
Cestovní pojištění
Jiné pojištění
Pobytová taxa
Cena za dítě
Cena nezahrnuje:
Letenka
Jiné služby
Sleva

Cena za
osobu

ANO

NE

Počet

Celkem

Dne

bankovní spojení: Komerční banka 43-1256850257/0100
Variabilní
symbol
Doplatek
Faktura/příjmový doklad

Cena celkem:

Rozvrh plateb:

(vyplňuje CK)
Částka

Uhradit do

Zaplaceno
ANO x NE

Záloha:

Platba celkem:
Nedílnou součástí cestovní smlouvy jsou Všeobecné smluvní podmínky, zákazník prohlašuje, že se s nimi seznámil
a že s jejich zněním souhlasí.
V případě přihlášení dalších účastníků zájezdu (spolucestujících osob) je smluvní stranou smluvního vztahu s cestovní kanceláří zákazník a
rovněž účastníkem cestovní smluvy je zákazník, který účastníky přihlašuje, ledaže by předložil písemnou plnou moc k jejich zastoupení k
uzavření cestovní smlouvy.

Místo a datum uzavření cestovní smlouvy:
Razítko a podpis CK:

Razítko a podpis prodejce:

Podpis zákazníka:

