
Doprava:

Strava: od do

1

2

3

4

5

6

7

8

IČ: 277 06 702 DIČ: CZ 277 06 702 Bank. Spojení: ČSOB Žďár nad Sázavou, č.ú. 211812009/0300

číslo smlouvy

Cílová země:

Termín:

Ubytování:

114

Číslo pasu

Příjmení:

SPOLUCESTUJÍCÍ:

Tel./fax:

Euro Service CZ, k.s.      
Brodská 2004/90

591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 563 034 139, fax: 566 624 164

e-mail: info@euro-service.cz www.euro-service.cz

Příjmení a Jméno

Sídlo:

Jméno:

OBJEDNAVATEL:

tel./fax:IČO:

KALKULACE:

Instituce:

DIČ:

Počet osob:

Počet osob:

Příplatky: Popis příplatku:

Pojištění: Varianta:

0,00 Kč

0,00 Kč

Podpis zákazníka

Prohlášení zákazníka: Tato smlouva o zájezdu/smlouva o poskytnutí jednotlivé služby (dále "smlouva") se mým podpisem stává závaznou, k uzavření smlouvy dojde potvrzením ze

strany cestovní kanceláře. Prohlašuji, že jsem vzal/a na vědomí všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy, a

souhlasím s ní. Prohlašuji tímto, že povinnostem mnou přihlášených spolucestujících vůči poskytovatelům cestovních služeb dostojím jako svým vlastním. Dále prohlašuji, že jsem

převzal/a kopii dokladu o sjednání pojištění cestovní kanceláře dle ust. § 6 zák. č. 159/1999 Sb. v platném znění. Tímto výslovně prohlašuji, že v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o

ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby cestovní kancelář zpracovávala mé osobní údaje, poskytnuté jí za účelem zabezpečení zájezdu a za účelem nabízení dalších služeb

poskytovaných či zprostředkovávaných cestovní kanceláří. Za tímto účelem budou data zpracovávána po dobu 5-ti let ode dne udělení tohoto souhlasu, po uplynutí této doby budou

uchovány pouze pro účely dodržení daňových a účetních předpisů a za účelem povinné archivace dokladů.

0,00 Kč Uhrazena dne:

Cena Celkem:

Záloha:

Adresa:

Místo a datum

Základní cena/osoba:

Potvrzení Cestovní kanceláře

Splatnost ke dni:

Cena za osobu:

Doplatek:

Email:

PSČ:

Počet osob: Sleva:

Rodné číslo/         

datum narození: Číslo OP/pasu: Mobil:

Rodné číslo

Další služby/ 

přání:

  Smlouva o zájezdu   Smlouva o poskytnutí jednotlivé služby

Místo:


