
          

Cestovní kancelář ORIGINAL s.r.o.  
se sídlem: Podzimní 874 
460 01, Liberec, zapsaná OR KS Ústí n/Labem, odd. C, vložka 40474  

Tel.:  +420 732 252 729 
E-mail: ck@ckoriginal.cz             
IČO: 27767311, DIČ: CZ27767311 
Bankovní spojení: 1733371399/0800 

Smlouva o zájezdu  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení §2521 a násl. zákona č.89/2012 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy = variabilní symbol  

Zákazník  

uzavírá tuto smlouvu podle zákona 159/1999 Sb. i ve prospěch následujících osob: 

Pro uplatnění slevy stálý klient je nutné uvést termín a destinaci minulého pobytu:  

Zákazník bere na vědomí, že nedílnou součástí smlouvy o zájezdu tvoří Všeobecné podmínky prodeje zájezdů Cestovní kanceláře Original s.r.o., které obdržel 
společně se smlouvou o zájezdu a jsou ke stažení také na www.ckoriginal.cz a prohlašuje, že s nimi souhlasí.  Zákazník byl seznámen se všemi informacemi 
týkajícími se zájezdu. Zákazník potvrzuje správnost vyplněných údajů a odpovědnost za smluvní závazky i dalších osob na smlouvě. Tato smlouva nabýva platnost 
dnem sjednání a účinnost pak okamžikem úhrady zálohy ceny zájezdu. V případě, že zákazník nezaplatí zálohu včas a řádně dle rozpisu, zaniká smlouva o zájezdu 
v plném rozsahu.  

Provizní prodejce      
Adresa      
Telefon       Email     
IČO       DIČ        
Bankovní spojení                  

Země Ubytování Stravování
Destinace Typ ubytování Doprava
Termín Místo nástupu

Příjmení Jméno Rodné č. Tel
Adresa Email

Příjmení Jméno Datum narození
2.            
3.                  
4.                  
5.                  
6.                  

Rozpis plateb Cena Počet Celkem
Cena 
Cena 
Příplatek  
Příplatek
Sleva
Permanentky
Pojištění
Doprava
K úhradě celkem: 
Záloha:                      Splatnost: Zaplaceno:                               
Doplatek:            Splatnost: Zaplaceno:                               

Datum Podpis zákazníka Podpis prodejce Potvrzení CK ORIGINAL s.r.o.

  Výzva k zaplacení může nahrazovat fakturu Provizi fakturujte ihned po uskutečnění zájezdu                                                                                                                      
ve výši: (včetně DPH)                                     

K úhradě celkem:   

Záloha:                        Splatnost dne:          
Razítko a podpis CK ORIGINAL s.r.o.Doplatek:                    Splatnost dne:          

□ Zaškrtnutím políčka souhlasím se zpracováním zde poskytnutého elektronického kontaktu společnosti CK Original s.r.o. (IČO 27767311)  a se zařazením do 
databáze za účelem zasílání obchodních sdělení týkající se nabídky zájezdů prostřednictvím elektronických prostředků a to na dobu neurčitou. Souhlas se 
zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli bezplatně písemně či telefonicky odvolat. Cestovní kancelář Original s.r.o. se zavazuje, že tento 
elektronický kontakt nebude poskytnut třetí straně.

http://www.ckoriginal.cz

