
 
 
 
 
 
 
 
CESTOVNÍ KANCELÁŘ (dále jen CK)  

ČSAD Tišnov, spol. s r.o.  
Červený mlýn 1538, 666 01 Tišnov 
IČO: 46905952, DIČ: CZ46905952 
Zápis v OR : Krajský soud v Brně, spis. zn. C 6196 
Bankovní spojení:  ČSOB, číslo účtu: 150842756/0300 
                               KB, číslo účtu: 675745641/0100 
Email: travelclub@csad-tisnov.cz, www.travelclubck.cz 
Tel: +420 542 211 775 

  ZASTOUPENÁ PRODEJCEM : 
 
    

číslo 
 provizní smlouvy 

 

 

 

ZÁKAZNÍK 

Jméno a příjmení:  
Nástupní místo 

 
Výstupní místo 

 

 

Adresa vč. PSČ:  Datum 
narození:   

Telefon:  Email:  
Státní příslušnost  

Pokyny: emailem  
osobn ě 
v CK/CA  

 

SPOLUCESTUJÍCÍ (zákazník uzavírá s cestovní kanceláří smlouvu i ve prospěch těchto osob ) 

 Jméno a příjmení Adresa (je-li jiná než zákazníka) Datum narození: Státní příslušnost Nástupní 
místo 

Výstupní 
místo 

2.       
3.       
4.       
5.       

6.       
 

VYMEZENÍ ZÁJEZDU A  SLUŽEB:  KATALOG 2019 - Poznávací - Pobytové zájezd y - str. ….., web : kód …………… 
Země:  Termín zájezdu:  

Místo:  Pobyt v místě:  
Druh 
ubytování:  Typ pojištění: D3S L5 K5S 

Stravování:  Druh dopravy: � � � 
Další objednané služby (platí až po schválení cestovní kanceláří), příp. další informace CK : 
 

 

CENA ZA OSOBU A PLATEBNÍ PODMÍNKY  
Rozpis ceny: 
 
 
                   

Doprava:                    
 

Ostatní příplatky: 
 

Souhrnná cena za osobu:      
                             

                      
                       

 

Slevy:    Celkem k úhrad ě:   

                       

 Záloha a způsob úhrady:  Splatnost dne:  

Druhá záloha a způsob úhrady  Splatnost dne:  

Poznámky CK, dotazy a přání zákazníka: 
 

 
 

Potvrzuji svým podpisem, příp. e-mailovým potvrzením, že jsem se jako zákazník seznámil/a se 
Všeobecnými a záručními podmínkami CK ( ve znění platném ke dni podpisu smlouvy uveřejněném 
na www.travelclubck.cz ) i s údaji v platném katalogu, které/ý tvoří nedílnou součást této smlouvy, 
souhlasím s nimi, a to i jménem všech uvedených spolucestujících, kteří mne k uzavření této 
smlouvy zmocnili. Beru na vědomí, že kontakt bude veden (včetně Pokynů na cestu) jen s osobou 
označenou jako zákazník. Potvrzuji, že před uzavřením této smlouvy jsem byl informován CK o 
pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a požadovaných zdravotních 
dokladech pro cestu a pobyt, přičemž zodpovídám za splnění těchto požadavků za všechny 
uvedené spolucestující. Souhlasím současně se zpracováním osobních dat v rámci CK podle bodu 
12. Všeobecných a záručních podmínek CK. Nedílnou součástí služeb je nabídka cestovního 
pojištění. Beru na vědomí, že nesjednáním připojištění přebírám plnou odpovědnost za důsledky 
škod vzniklých v souvislosti se zájezdem. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl/a 
seznámen/a s pojistnými podmínkami, které jsem uzavřel/a, a že mi byly poskytnuty informace o 
pojistiteli 
Datum:                               Podpis zákazníka:  

 

Potvrzení prodejce: 
  
  

 

Potvrzení CK : 
(platné je i potvrzení e-mailem) 

 

 

SMLOUVA O ZÁJEZDU 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb.,  

Občanský zákoník v platném znění 
pro prodej zájezdů z katalogů a webu 

Pobytové a Poznávací zájezdy 2019 

 číslo smlouvy – variabilní symbol 
 

  
 

vypl ňuje CK 


