
                                                 

                                               Smlouva o zájezdu 
  

     číslo:  
Používejte jako variabilní symbol 

Originál nebo kopii smlouvy s podpisem klienta odešlete na Marcela Nováková CK – SN-Tour., která smlouvu potvrdí a zašle klientovi zpět. 
CESTOVNÍ KANCELÁŘ  zastoupena PRODEJCEM: 

Marcela Nováková – CK SN-Tour 
Komenského 374, 439 07  PERUC, IČO:45814201  DIČ:CZ6951211179 
tel.: 415697199, +420606858490, fax: 415697199 
e-mail: marcela.bartosova@centrum.cz, info@sntour.cz , www.sntour.cz 
bankovní účet (Kč): Komerční banka Louny: 43-9375760277/0100 
 
Živnosten.rejstřík MULN/OZU/597/2009/ML/4 
Pojistná smlouva o povinném pojištění CK u ČPP č. 0201400251 

 

ZÁKAZNÍK                                                                                                 
1.příjmení,  jméno:  datum nar.:  e-mail:  

adresa:  mobil:  tel.:  
Zákazník uzavírá s cestovní kanceláří tuto smlouvu o zájezdu ve smyslu §2521 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník. Všechny zájezdy pořádané Marcela 
Nováková - CK - SN-Tour jsou pojištěné  podle zákona 159/1999 Sb. i ve prospěch následujících osob:   
2. příjmení, jméno:   adresa:   datum 

nar.: 
 mobil./tel.:  

3. příjmení, jméno:   adresa:   dat.nar.:  mobil./tel.:  

4. příjmení, jméno:   adresa:  datum 

nar.: 
 mobil./tel.:  

5. příjmení, jméno:  adresa:  datum 

nar.: 
 mobil/tel.:  

VYMEZENÍ ZÁJEZDU název     

zájezdu: 
 kód 

zájezdu: 
 číslo 

zájezdu: 
 

odjezd / odlet dne:  příjezd / přílet dne:  nástupní 

místo:   
 výstupní 

místo: 
 

UBYTOVÁNÍ  dle katalogu :   hotel □    penzion □    ubytovna □    chata □    apartmán □        jiné: 

DOPRAVA  dle katalogu :   letecky □   pololetecky □   mikrobus □   autobus □  vlastní □     jiná: 

STRAVOVÁNÍ  dle katalogu:    polopenze □    snídaně □    večeře □    vlastní □      jiné: 

SLEVY         A)  Věrnostní   B) Ostatní  slevy                 s 
              

PŘÍPLATKY 1)
 letenky vč.tax  

         2)  3)  4)  

CENA ZÁJEZDU v Kč                                                                                                 
základní cena sleva ze  základ. 

ceny  A 
sleva B 

 
sleva  

celkem 
1) letenky    
    včetně tax 

2) příplatek  3) příplatek 4) příplatek pojištění  
zdravotní 

Cena za 
 1 osobu 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           

 

 

ČASOVÝ ROZVRH PLATEB:                                                                                       CELKOVÁ CENA v Kč:  
 

záloha celkem:                                  způsob úhrady:  termín úhrady      /      uhrazeno 

 převodem / vkladem na účet Marcela Nováková CK *ano – ne
                                            /    

 v hotovosti v kanceláři prodejce *ano – ne
                                           /       

 

doplatek celkem:         způsob úhrady:  termín úhrady      /      uhrazeno 

 v hotovosti v kanceláři prodejce *ano – ne
                                           /       

 převodem / vkladem na účet Marcela Nováková CK *ano – ne
                                           /    

 

Podpisem  smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že mu byl předán katalog, případně katalogový list či písemná informace s uvedením hlavních 
charakteristických znaků zájezdu, a že tento katalog, případně katalogový list nebo písemná informace tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu. 



Podpisem této smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že se řádně seznámil s obsahem smlouvy, zejména s rozsahem objednaných 
služeb, podmínkami pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře dle zákona č.159/1999Sb., zákona 89/2012Sb.,a se 
Všeobecnými smluvními podmínkami, a že uvedené podmínky tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zákazník se dále podpisem této 
smlouvy zavazuje uhradit sjednanou cenu zájezdu včetně všech příplatků a poplatků řádně a včas. Souhlasí se zpracováním 
osobních údajů dle přílohy o Souhlasu se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů. Tato  smlouva o zájezdu nabývá 
účinnosti potvrzením objednávky ze strany cestovní kanceláře Marcela Nováková – SN-Tour 
 

Podpis zákazníka : 
 
 
Datum:   

Za prodejce návrh sepsal:  
 
 
Datum:                                                      
 

Odsouhlasení správnosti a podpis zástupce Marcela 
Nováková CK :  
 
 
Datum:                                              

POZNÁMKY: 
(nejsou součástí smlouvy) 

 

 
 
 


