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SMLOUVA O ZÁJEZDU 2020
 OBJEDNÁVKA SLUŽEB 2020x

0

0

Splatná dne:Doplatek: 

Povinné příplatky:

SMLUVNÍ CENA ZÁJEZDU (SLUŽEB) CELKEM: 115 420

Záloha: 

Poznámky:

56 000 Forma platby:

15.05.202059 420

0

0

POJIŠTĚNÍ ERV POJIŠŤOVNA, a.s. dítě

FA 56/202020.02.2020Splatná dne:

00

Nezávazné přání /negarantováno/:

POJIŠTĚNÍ ERV POJIŠŤOVNA, a.s. dospělý 0 0

Dachstein
Termín: 
Místo: 

Cena za osobu

autobusová

115 420

Počet nocí:bez

částka v Kč/osoba

1 99058

Ubytování:

Horní Planá

DALŠÍ SLUŽBY - SLEVY: Počet osob

bez

Doprava: Odj. místo:

0
0Pokoje: 

Stravování:

0

Celkem Kč

0

0
0 0

Zájezd vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu: Minimální počet účastníků: 58
Další podmínky zájezdu: vhodné obutí, teplé oblečení, možnost chůze na sněhu

0

0 0 0

REZERVAČNÍ ČÍSLO/VS:

Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá  Telefon: 

Další:Příjmení, jméno: Datum narození:

IČO: 28084161, DIČ: CZ28084161
Bankovní spojení: 

Datum narození:

2020076
OCEAN CZ, s.r.o. - cestovní kancelář

27.06.2020

0

Zájezd:  ALPY DACHSTEIN

Adresa:
E-mail: 

SMLUVNÍ STRANY: 

IČ:00000205

0
0

Dle seznamu

VYMEZENÍ ZÁJEZDU / ROZSAH OBJEDNANÝCH SLUŽEB:
0
0

  uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Potvrzení služeb / zájezdu.

Služby v ceně: Autobusová doprava, průvodce, pojištění, jízdné lanovkou

Podrobný program zájezdu je v katalogu CK, nebo v nabídkovém listě, nebo na webu CK OCEAN - www.jedeme.eu a je nedílnou součástí této SoZ.

SoZ - Smlouva o zájezdu platná dle zákona od 1.7.2018

Všechny zájezdy pořádané CK OCEAN CZ, s.r.o. jsou pojištěny ze zákona č.159/1999 Sb. u ERV pojišťovny, a.s.

0

Země: Rakousko

0

OBJEDNAVATEL:                                                               
Příjmení, jméno: 

Sídlo: Zvolenská 30, 383 01 Prachatice

OBJEDNAVATEL SJEDNÁVÁ SLUŽBY VE PROSPĚCH NÍŽE UVEDENÝCH OSOB:

Základní cena:

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:

Vojenské lesy a statky ČR,s.p., divize H.Planá

Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16296

Pojištění NEPOŽADUJI Podpis:

Nepovinné příplatky: Vstupné do ledového paláce cca 9 €/osoba

Pro vstup na území Rakouska je potřebný platný OP či cestovní pas
Obecné údaje o pasových a vízových požadavcích, včetně lhůt pro vyřízení víz a údaje o zdravotních požadavcích státu určení:

Forma platby:
Forma platby:

Záloha: Splatná dne:



Český Krumlov: tel./fax:  e-mail:         Vodňany: tel./fax: , e-mail:

VOP CK OCEAN naleznete na stránkách www.jedeme.eu. Pojistné podmínky ERV pojišťovny naleznete na stránkách www.ERVpojistovna.cz a www.jedeme.eu

CK OCEAN, Zvolenská 30, 383 01 Prachatice, tel./fax: , e-mail: 

Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu jsou informace obsažené v nabídce zájezdu a také všeobecné obchodní podmínky. Zákazník svým podpisem smlouvy o zájezdu

osvědčuje že:

Souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, 
a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách. Tento souhlas dávám na dobu neurčitou.  (ANO/NE)

Pojištění CK proti úpadku: ERV pojišťovna, a.s.: CK OCEAN CZ, s.r.o. se sídlem Zvolenská 30, 383 01 Prachatice je pojištěna na povinné pojištění záruky v případu 

úpadku cestovní kanceláře u ERV pojišťovny, a.s. se sídlem Křížkova 237/36a, 186 00 Praha 8 v pojistné smlouvě č.1180000021 dle zákona 159/1999b. Pojištění se 

sjednává pro případ, kdy pojištěný z důvodu svého úpadku a.) neposkytne dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu, b.) 

nevrátí zaplacenou zálohu, nebo cenu zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo c.) nevrátí rozdíl mezi zaplacenou 

cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. Pojištění se vztahuje pouze na zájezdy dle zák. 159/1999 Sb. 

REPATRIACE ZE ZAHRANIČÍ  dojde-li ke skutečnosti uvedené v bodě a.) oznamte neprodleně  pojistnou událost na tel:  he  

REFUNDACE NÁKLADŮ v případě bodů b.) a c.), nejpozději do 6 měsíců učiňte písemné oznámení na adresu ERV pojišťovny, a.s. se smlouvou a doklady.

Udělení souhlasu se vztahuje i na osoby, za které či ve prospěch kterých smlouvu o zájezdu uzavírám. Uzavřením smlouvy prohlašuji, že jsem oprávněn souhlasy za 
spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení. Beru na vědomí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů mohu já či kterákoliv 
osoba, za kterou nebo ve prospěch které jsem smlouvu o zájezdu uzavřel/a, kdykoliv odvolat, příp. zúžit, a to zasláním informace o odvolání souhlasu cestovní kanceláři buď 
na adresu společnosti OCEAN CZ, s.r.o nebo e-mailem zaslaným na adresu 

Cestovní kancelář OCEAN CZ, s.r.o. se zavazuje na základě této smlouvy o zájezdu a v souladu s jejími podmínkami poskytnout zákazníkovi výše specifikovaný soubor 

služeb cestovního ruchu (zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit celkovou smluvní cenu a případně další poplatky, které je podle smlouvy o zájezdu povinen zaplatit a 

nejsou zahrnuty v celkové smluvní ceně. Zákazník je povinen uhradit zálohu a cenu zájezdu pouze na výše uvedený bankovní účet nebo v hotovosti v CK. Zákazník 

bere na vědomí, že pokud provede úhradu zálohy či ceny zájezdu na jiný učet, než je výše uvedeno, nebo pokud zákazník ve stanovené lhůtě zálohu či cenu zájezdu 

neuhradí, CK může od smlouvy o zájezdu odstoupit. Zákazník tímto potvrzuje, že byl seznámen se všemi vyplněnými částmi smlouvy, všechny údaje jsou přesné a 

pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Potvrzuje, že byl seznámen s popisem místa, ubytování, polohy, dopravy, stravy, kategorie a stupněm vybavenosti 

ubytovacího zařízení z katalogu či z jeho webového znění a s tím, že údaj o poloze ubytování, jeho turistické kategorii, stupni vybavenosti, jeho hlavní 

charakteristické znaky jsou v souladu s právními předpisy příslušného státu. Potvrzuje, že převzal doklad o Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře (dle 

zák. č.159/1999 Sb.). Svým podpisem na této smlouvě dává zákazník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Cestovní kancelář OCEAN CZ, s.r.o, IČ:28084161, se 

sídlem Zvolenská 30, 38301 Prachatice, jakožto správci, souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování mých osobních a citlivých údajů v rozsahu této smlouvy, 

tj. jména, příjmení, telefonního čísla, adresy a emailu, a to pro účely poskytování služeb a produktů CK, pro marketingové a obchodní účely CK a jejich obchodních 

partnerů, a to jak pro zasílání nabídek na poskytování služeb a produktů CK poštou, tak emailem. Tento souhlas uděluje zákazník CK na dobu neurčitou, a to až do 

písemného odvolání tohoto souhlasu. Dále potvrzuje, že byl CK informován, že poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese CK 

odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se může kdykoliv obrátit na CK nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zákazník tímto potvrzuje, že mu 

před uzavřením této smlouvy o zájezdu byly CK sděleny údaje o pasových a vízových požadavcích a lhůtách pro jejich vyřízení a byl informován o požadovaných 

zdravotních dokladech v místě pobytu zájezdu. Nedílnou součástí této smlouvy o zájezdu jsou „Všeobecné podmínky účasti na zájezdech“, které obsahují bližší 

informace o vymezení zájezdu, označení způsobu, jak zákazník uplatňuje své právo z porušení povinnosti pořadatele vč. lhůty, výši odstupného hrazeného 

zákazníkem dle § 2536 NOZ, údaj o trase cesty a o způsobu a rozsahu služeb. Objednatel dále potvrzuje, že rozumí významu Všeobecných podmínek účasti na 

zájezdech a že uzavřením této smlouvy přebírá i práva a povinnosti v nich obsažené, podpisem této smlouvy souhlasí se zněním podmínek a potvrzuje jejich přijetí.

Cestovní pojištění ERV, a.s.: č. 8270000002: V případě, že jsem sjednal/a cestovní pojištění, beru na vědomí, že pojistitelem je ERV pojišťovna, a. s., IČ 49240196, 

sídlo Křižíkova 237/36a, PSČ  186 00 Praha 8 (e-mail , ). Dále beru na vědomí, že úhradou ceny zájezdu je uhrazeno 

pojistné včetně pojistného na zrušení cesty (stornopoplatků), pokud mnou sjednaná produktová varianta toto pojištění obsahuje. Potvrzuji rovněž, že jsem oprávněn 

sjednat pojištění i pro další osoby (pojištěné) a že mi byly předány předsmluvní informace o cestovním pojištění a pojistné podmínky. Pojistníkem je osoba, která 

uzavírá smlouvu o zájezdu, pojištěnými jsou osoby účastnící se zájezdu, resp. osoby uvedené jmenovitě či odkazem v části týkající se pojištění. Doba trvání pojištění 

odpovídá délce zájezdu. Podrobnosti o rozsahu pojištění, o pojistné události, pojistných nebezpečích, pojistném plnění, způsobech zániku pojištění, výlukách a 

postupech při škodné události jsou uvedeny v pojistných podmínkách sjednaného pojištění (produktové varianty).

e) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu

určení,

f) mu byl předán  kontakt na místního zástupce pořadatele,

g) se seznámil s podmínkami cestovního pojištění, pokud mu bylo vystaveno,

Podpis objednatele:

27.01.2020 Prachatice

Závěrečné prohlášení a odkaz na katalog a všeobecné obchodní podmínky:  

h) je oprávněn smlouvu o zájezdu uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících osob a že tyto další cestující osoby jej k jejich přihlášení a účasti na zájezdu řádně

pověřily. Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím

souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.

b) mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu,

c) mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku, 

d) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb, 

a) mu byly zaslány všeobecné obchodní podmínky CK, které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu, že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s

nimi všichni zákazníci souhlasí,

Datum: Místo: Podpis a razítko prodejce:
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