
IČO: 06293514

Ubytování:

Termín:

Zákazník: Národnost: Č.OP/pas:

2.

3.

4.

5.

6.

Uhrazeno:

Uhrazeno: Doklad číslo:

Uhrazeno:

Poznámky:

Datum a podpis klienta: Razítko a podpis prodejce:

Slevy

Příplatky

Doklad číslo:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

1. záloha (25 %):

2. záloha (25 %)

Podpisem této Smlouvy o zájezdu zákazník vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů svých i osobních údajů dalších spolucestujících (uvedených na této Smlouvě o 

zájezdu) v souladu s nařízením Evropské unie o nakládání s osobními údaji GDPR. Kompletní informace o zpracování osobních údajů, účelech a dobách zpracování a poučení o 

právech najdete na www.ckkalousek.cz. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře byl seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Komplexní cestovní 

pojištění vč. Storna

Zákazník svým podpisem na cestovní smlouvě stvrzuje, že obdržel Všeobecné smluvní podmínky, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu a katalog CK KALOUSEK & 

WILLIAMS a.s., jsou mu známy údaje ve Všeobecných smluvních podmínkách a katalogu a souhlasí s nimi, a to i jménem všech uvedených osob, které ho k uzavření cestovní 

smlouvy zmocnily. Byl seznámen s tím, že veškerá korespondence bude prováděna se zákazníkem číslo 1. Zákazník bere na vědomí, že cestovní pojištění není povinným 

příplatkem a nesjednáním pojištění přebírá plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti se zájezdem. CK doporučuje klientům zakoupit komplexní cestovní pojištění 

prostřednictvím CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. nebo individuálně. 

Doklad číslo:

dospělá osoba nad 18 let

dítě do 18 let

Minimální počet klientů nutný k realizaci zájezdu je 33 osob. CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd 

nebo změnit nástupní místo nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu.
CELKEM K ÚHRADĚ: 0,00

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Limity pro zavazadla: při přepravě autobusovou dopravou je povoleno vzít si zavazadlo o max. hmotnosti 20 kg/osoba + příruční zavazadlo o max. hmotnosti 5 kg. Nadlimitní 

zavazadla je možné přijmout k přepravě pouze po předchozí domluvě a s potvrzením ze strany CK, a to za poplatek 500 Kč/ks.

CENA ZÁJEZDU:

Základní cena

Přistýlka dospělý

Dětská cena

Popis: Cena za osobu: Počet osob: Celkem:

0 Kč

0 Kč

0 Kč

SPOLUCESTUJÍCÍ:

Doprava: Nástupní místo:

Vymezení zájezdu včetně charakteristiky ubytování, informace o dalších službách, stravování, dopravě a trase zájezdu viz katalog CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. nebo 

www.ckkalousek.cz. Údaje o pasových  a vízových požadavcích, lhůtách a zdravotních dokladech pro cestu a pobyt v cílové zemi naleznete na www.mzv.cz. Ke sdělování 

aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu slouží příslušný zastupitelský úřad.

Předpokládané trasy zájezdů: Nástupní místa v ČR viz katalog CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. Trasa A Chorvatsko: Brno - Břeclav - Bratislava -  Szombathely - Lendava - 

Zagreb – Karlovac – Split. Trasa B Chorvatsko: Brno - Mikulov - Wien - Gratz - Maribor - Zagreb - Karlovac - Split.    Trasa Španělsko: Rozvadov - Nürnberk - Karlsruhe - 

Freiburg - Mulhouse - Lyon - Montpellier - Narbonne - Figueres - Girona.

Jméno a příjmení: Datum narození/r.č.: Adresa (je-li jiná):

Ulice, č.p.:

Město, PSČ:

Národnost:

Číslo pasu/OP:

1. jméno a příjmení:

Provozovna: Komenského 156, 562 01 Ústí nad Orlicí

Telefon: +420 465 526 000, +420 603 584 851

E-mail: usti@ckkalousek.cz, web: www.ckkalousek.cz

číslo účtu: 286 195 498 / 0300 

ZÁKAZNÍK:

E-mail: Telefon:

Datum narození/r.č.:

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22709

Doplatek:

SMLOUVA O ZÁJEZDU / POTVRZENÍ O ZÁJEZDU
uzavřená mezi pořádající CK a zákazníkem dle zákona 159/1999 Sb. a zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

Zastoupená prodejcem:

CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s.
DIČ: CZ06293514

Stravování: Číslo zájezdu:

Typ ubytování:

Název zájezdu:

CHORVATSKO, ŠPANĚLSKO, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Obrovského 402/11, 141 00 Praha 4 - Chodov


