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                                    Smlouva o zájezdu je uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.

     mezi cestovní kanceláří a zákazníkem 

Číslo smlouvy  

(používejte jako variabilní symbol platby) 
 
 

EKOBRNO, spol. s r.o. - CESTOVNÍ KANCELÁŘ 

Filkukova 13, 621 00 Brno 

IČO: 15530663 DIČ: CZ15530663 

Zapsaná u Krajského obchodního soudu 

Brno oddíl C, vložka 1720 

TEL:  542217478 

E -Mail: eko-prodejna@seznam.cz www.ekobrno.cz 

 Vymezení  zájezdu:  

PRODEJCE  

 

Země: Místo: Termín: 
 

Doprava: Ubytování: Stravování: 
 

Nástupní místo: Fakultativní výlety: 
 

Kód zájezdu: Další služby: 

Zákazník:  

1. Příjmení, jméno: Datum narození: 
 

Adresa: 
 

tel./mobil, e-mail: Číslo pasu:  

Příjmení, Jméno: Datum narození: Adresa (je-li jiná):  Číslo pasu: 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

Cena:  Základní  cena: Sleva: Příplatky: Celkem: 

1. osoba: 
 

2. osoba: 
 

3. osoba: 
 

4. osoba: 
 

5. osoba: 

Platba:  

Záloha: Způsob úhrady: Dne: 
 

Doplatek: Způsob úhrady: Dne: 
 

Celkem: 
 

Zvláštní požadavky, které nemají charakter smluvního ujednání (bez garance):  

 

 Pokyny k zájezdu pošlete na adresu: 

Klient svým podpisem potvrzuje, že tato smlouva je pro něj i ostatní přihlášené osoby závazná a že jsou mu známy "Všeobecné  obchodní podmínky" cestovní kanceláře 

EKOBRNO,spol. s r.o., které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Souhlasí s nimi, a to i jménem výše uvedených osob, které ho k uzavření cestovní smlouvy zmocnily.Před 

odjezdem budou v pokynech na cestu zaslány další podrobné informace týkající se vybraného zájezdu Bere na vědomí,že veškerá korespondence bude vedená se zákazníkem č. 1. 

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. 

Smlouva o zájezdu je uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Zájezdy jsou pojištěny ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.  

Storno poplatek/os. z celkové ceny zájezdu při zrušení zájezdu před zahájením činí:  500,-Kč dříve než 60  dní,10% 59-30 dní, 50% 29-15 dní, 80% 14-7 dní,100% 7-0 dní  

    

Datum: Podpis zákazníka: Potvrzení CK: 
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