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Ředüel

Od: "Kamila Majerova" <kami1a.majerova@aWS-aWS.COm>
Datum: 30. dubna 2019 10:13
Komu: "Reditel" <reditel@ZSdubec.cZ>
Kopie: "Kateřina ZVOlankOVá" <ZVolankoVa@ZSdubec.cZ>
Připojit: Doklad 190120266.pdf
Předmět: RE: objednávka

Dobrý den pane Mareši,

děkuji Za zprávu.
Závazně potvrzuji 13 míst PRG-VLC-PRG ((151054/1055) v termínu 29.9. — 5.10.2019

RP/PRGQSOll4/PRGQ80114 KM/SU 30APRl9/0809Z WNXR9K
0. l3AWS/ZSDUBEC NM: 0

1 (251054 295EP 7 PRGVLC HK13 2 1835 2120 *lA/E*
2 Q51055 05OCT 6 VLCPRG HKl3 2205 0045+l *lA/E*

Cena na osobu:
2 660 CZK/ RT + taxy (aktuální taxy dnes činí 3 046 CZK)

Podmínky pro Skupinu 13 míst

> nevratný depozit ve výši 10 % ceny musí být uhrazen do 5 dní Od Vytvoření Závazné rezervace.
Za každé zrušené místo Od závazné rezervace do více jak 21 dní před odletem bude účtován Storno poplatek
ve výši 10 % RT ceny (za každé zrušené místo). Storno poplatek je aplikován na RT bázi S tím, že Směrodatný
je datum odletu na prvním úseku (netýká se rezervací na jednosměrnou cestu).
Storno poplatek Se aplikuje od okamžiku závazného potvrzení objednávky a to i v případě neuhrazení
platby depozita.

> doplatek do 100 % RT ceny, případné Storno poplatky a YQ + letištní taxy musí být uhrazeny do 21 dní
před odletem. Za každé zrušené místo 21 dní před odletem a méně bude účtován Storno poplatek ve výši
100 % RT ceny (za každé zrušené místo). Storno poplatek je aplikován na RT bázi S tím, že Směrodatný je
datum odletu na prvním úseku (netýká Se rezervací na jednosměrnou cestu). YQ taxa je nerefundovatelná.
YQ a letištní taXy Se účtují v aktuální výši platné v den vystavení konečné faktury (cca měsíc před odletem) a
podléhají kurzovým změnám a změnám nominální hodnoty těchto tax v návaznosti na rozhodnutí letecké
Společnosti a příslušných autorit daného letiště. Aktuální výše jsou publikovány v rezervačních Systémech.
Na Vaši žádost je možné finální fakturu vystavit dříve a tím pevně fiXovat tyto taxy.

Jména cestujících je nutno dodat nejpozději tři pracovní dny před odletem linky s tím, že případná změna
jména je možná v pracovní dny od 09:00 do 17:00 nejpozději 24 hodin před odletem.
Cena zahrnuje základní přepravu z místa odletu do místa příletu bez jakékoliv garance na případné návazné
lety.
Cena dále zahrnuje odbavené zavazadlo -jeden kus do 23 kg na osobu (žádný z rozměrů nesmí být větší než
150 cm a Součet všech tří rozměrů nesmí přesáhnout 250 cm) a příruční zavazadlo do 8 kg na cestujícího o
maximálních rozměrech 56x45X25 cm.
Děti do dvou let věku cestující na klíně dospělého nemají nárok na přepravu zavazadel. Pokud však tarif
dospělého cestujícího ve Stejné rezervaci zahrnuje odbavené zavazadlo, může dítě do dvou let věku
přepravit jedno odbavené zavazadlo do hmotnosti 10 kg a Součtu délky, šířky a výšky maximálně 115 cm.
V ceně nejsou zahrnuty náklady za pozemní přepravu v místě odletu a příletu, vízové, celní a jiné poplatky.
Přeprava je předmětem pravidel, podmínek a ustanovení Specifikovaných ve Všeobecných přepravních
podmínkách dostupných na www.SmartwingS.com.
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V příloze zasílám zálohovou fakturu, poprosila bych o její kontrolu a Včasné proplacení.

Kamila

S přátelským pozdravem /With kind regards
Kamila Majerová

smđrlwıngs com
AIR WORLD SERVICES, a.S.
GSA for Smartwings
Pod Baštami 3
160 00, Praha 6
tel: +420 225 025 222
email: kamila.majerova@aWS-aWS.com
Web: WWW.aWS-aWS.com
"Pokud je Součástí tohoto emailu jakákoli nabídka, je činěna S výhradou přidělení letištních Slotů, změn v
cenách charterových letů, dostupnosti posádky, Volné kapacity, dřívějších prodejů, a je právně nezávazná
dokud není Smlouva podepsána ze Strany Společnosti SmartWingS. Tento email není potvrzením o obsahu
uzavřené smlouvy (tzv. Obchodní potvrzovací dopis) a rovněž nečiní případné jednání o Smlouvě Závazným."

"If there is any offer in this email, it is subject to Slot co-ordination, changes in charter prices, crew
availability, capacity, prior sales and it is legally non-binding until contract Signature by SmartWingS. This
email shall not constitute a confirmation of the content of the contract (so called 'business confirmation
letter') and also does not render possible contract negotiations binding."

From: Ředitel [mailto:redite|@zsdubec.cz]
Sent: Tuesday, April 30, 2019 9:57 AM
To: Kamila Majerova <kamila.majerova@aws-aws.com>
Cc: Kateřina Zvolánková <zvolankova@subec.cz>
Subject: objednávka
Importance: High

Vážená paní Majerová,

na Základě včerejší emailové komunikace S paní Zvolánkovou objednáváme pro školní Skupinu 13
ks letenek Praha - Valencie a zpět V termínech 29.9.2019 tam a 5.10.2019 zpět.

Prosím o Zaslání zálohové faktury na 10% ceny.

S pozdravem

Mgr. Jan Mareš
ředitel ZŠ Starodubečská 413

Fakturační údaje:
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Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 — Dubečnázev:
adresa: Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 — Dubeč
IČ; 70 8888 25
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