
Adresa - ulice

2

3

4

5

6

č.uzavřená podle  zákona č. 89/2012 Sb. NOZ, zájezdy jsou pojištěny ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.

15 let

strava:

záloha

komplexní poj. Allianz vč. STORNO:                               dospělá osoba

komplexní poj. Allianz vč. STORNO:                               

strava: dítě do let

dospělá osoba

vyplní zákazník

OBJEDNAVATEL

Číslo pasu

Rodné číslo

Město, PSČ

Telefon

CK HAP TOUR společnost s ručením omezeným    SMLOUVA O ZÁJEZDU        

Pořadatel: HAP TOUR spol. s ručením omezeným  zastoupená provizním prodejcem:

název:

Sokolská 113/8 ; 460 01 ; LIBEREC 1

IČO: 60277602 ; DIČ CZ60277602

e-mail: 

adresa:

 tel. : 602 343 297 ; 485 109 797 telefon:

www.haptour.cz ;  info@haptour.cz

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu:  181437737/0300 ,    společnost zapsána u KS v Ústí n/L, oddíl C, vložka 6450

Jméno a příjmení Rodné číslo Adresa

SPOLUCESTUJÍCÍ

číslo pasu

1

E-mail

Jméno a příjmení

vymezení zájezdu

č. zájezdu druh ubytování

ROZPIS CENY

základní cena za :

termín zájezdu doprava

termín pobytu nástupní místo

země zdravotní pojištění

pobytové místo strava

0 

0 

Kč počet celkem

doprava - dítě do let

doprava - dospělá osoba 0 

0 

0 

0 

0 

0 

dítě do

sleva : 0 

jiné příplatky: 

zaplacená

- Kč             

splatná dne zaplacená

Dne razítko a podpis CK podpis objednavatele

poznámka:

záloha II.

Zákazník svým podpisem potvrzuje, že mu byl předán katalog CK HAP TOUR s uvedením charakteristiky ubytovacích kapacit, jejich poloze, kategorie a stupně vybavenosti.  

Zároveň potvrzuje, že převzal Všeobecné smluvní podmínky s dokladem o pojištění CK proti úpadku, které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Souhlasí s Pojistnými  

splatná dne

Je informován o vízových a pasových požadavcích pro potřeby cesty. Souhlasí s uvedením osobních dat všech osob uvedených ve smlouvě o zájezdu do databáze CK HAP TOUR. 

zaplacendoplatek - Kč                             splatný dne

komplexní poj. ČP vč. STORNO:                               cena za osobu 0 

podmínkami pro cestovní pojištění Allianz pojišťovny a.s., České pojišťovny a.s. je seznámen s parametry pojištění, které odpovídají  jeho potřebám a požadavkům.

0 

celková cena:

 osobu  apartmán

  vlastní   autobusová  letecká

 dítě do

  vlastní   polopenze večeře  snídaně

komplexní

 rodinný balíček

  vlastní   autobusová  letecká

  polopenze večeře  snídaně

  vlastní   autobusová  letecká

  polopenze večeře  snídaně

  vlastní   autobusová  letecká

  polopenze večeře  snídaně

vlastní


