
— Počet nocí

Druh dopravy

Počet Cena Zľava (%) Spolu Počet Cena/os. Spolu

€ 0,00 € 0,00

Počet Cena/os. Zľava (%) € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00 €

€ 0,00 €

Dátum ......................................... Podpis objednávateľa .................................................. Podpis a pečiatka predajcu ................................................

Rezervačné číslo 

         uzatvorená v zmysle zákona č. 281/2001 Z. z. rezervačné číslo = variabilný symbol

OBSTARÁVATEĽ: Jana Šebej-Kovaľová - VIVE

Dubová 7, 080 01 Prešov

IČO: 37531701, DIČ: 1020976209, zapísaná v živn. reg. OÚ Prešov, číslo ž.r.: 707-5754

UniCredit Bank č.ú.:1480779002/1111 

IBAN SK93 1111 0000 0014 8077 9002, SWIFT CODE: UNCRSKBX 

Obstarávateľ sa zaväzuje obstarať pre objednávateľa a ním zastúpených spolucestujúcich zájazd.

Termín

Krajina pobytu Miesto pobytu

Počet osôb

             ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU  

Predajca (obchodný zástupca)

Miesto nástupu

OBJEDNÁVATEĽ:

Ubytovanie Typ stravovania v cene

Typ ubytovania

Meno a priezvisko Dátum narodenia Číslo cestovného dokladu Ulica, PSČ a mesto

Poznámka

Telefón: E-mail:

a ním zastúpení spolucestujúci:

Pobytová taxa osoba 12-18 rokov

Doplatok Uhradená

Objednávateľ podpisom tejto zmluvy o obstaraní zájazdu:

- prehlasuje, že je splnomocnený konať v mene všetkých uvedených cestujúcich osôb, ktoré ho splnomocnili k uzatvoreniu tejto zmluvy, prehlasuje, že ich oboznámi so 

všetkými informáciami k zájazdu a zároveň ručí za zmluvné záväzky spolucestujúcich ako za svoje vlastné;

- potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s informáciami v katalógu obstarávateľa (prípadne v dodatočnej písomnej ponuke zájazdu a služieb) a s rozsahom 

zjednaného poistenia zájazdov, zároveň potvrdzuje, že prevzal doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie;

- potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil a bez výhrad súhlasí so všeobecnými zmluvnými podmienkami cestovnej kancelárie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy;

- prehlasuje, že súhlasí aby cestovná kancelária spracovávala osobné údaje uvedené v tejto zmluve v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v 

informačných systémoch cestovnej kancelárie pre jej potreby, a to aj v mene všetkých uvedených cestujúcich osôb, ktorí objednávateľa k tomuto súhlasu splnomocnili;

- berie na vedomie, že ním poskytované osobné údaje sú nevyhnutné na zabezpečenie alebo sprostredkovanie služieb cestovnej kancelárie, ktoré sú obsahom tohto 

zmluvného vzťahu a to: získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v zmluve; využívanie 

osobných údajov cestovnou kanceláriou na kontaktovanie účastníkov zájazdu v súvislosti s objednaným zájazdom, a to v čase pred jeho začatím i po jeho skončení; 

využívanie osobných údajov cestovnou kanceláriou pri spracúvaní podkladov potrebných na obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, a ich poskytovanie všetkým 

zmluvným partnerom cestovnej kancelárie, vrátane zahraničných ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia prostredníctvom 

cezhraničného toku do krajín destinácie alebo tranzitných krajín, a to i v prípade, že tieto krajiny nezabezpečujú dostatočnú úroveň ochrany za predpokladu, že poskytnutie 

týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou realizácie objednaných služieb; využívanie osobných údajov cestovnou kanceláriou na riešenie všetkých ďalších otázok 

zmluvného vzťahu založeného zmluvou o obstaraní zájazdu;

- prehlasuje, že odmieta uzavrieť cestovné poistenie a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil a bez výhrad súhlasí, že nemá nárok na poistné plnenie v prípade 

ochorenia, zranenia, úrazu, škody na batožine, škody spôsobenej tretej strane, storna zájazdu a ďalších hôdnot, zároveň prehlasuje, že bude znášať všetky náklady vo 

svojom mene, bez nároku na kompenzáciu a asistenciu zo strany poisťovateľa, asistenčnej spoločnosti a cestovnej kancelárie; 

- súhlasí so zasielaním pokynov k zájazdu a ďalších oznámení a informácií na uvedenú emailovú adresu.

Cestovná kancelária je poistená pre prípad úpadku podľa zákona 281/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov v Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska 

cestovná poisťovňa, v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie, číslo poistnej zmluvy č. 2405537706.

Poisťovateľ: Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, SR, IČO 35 709 332, zap. v ORSR Okr. 

súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 1325/B. Infolinka: 02 544 177 04, info@europska.sk, núdzová linka 24 h: +421-2-54417711. Poistník: Jana Šebej-Kovaľová - VIVE, 

Dubová 7, 080 01 Prešov, IČO 37531701. Poistení: objednávateľ a všetci účastníci zájazdu na vyššie uvedenej zmluve.

POISTENIE ZÁJAZDU PRE PRÍPAD ÚPADKU CK

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú celkovú cenu podľa nasledujúcej kalkulácie.

Záloha Uhradená

Dospelá osoba na základnom lôžku Pobytová taxa osoba do 11 rokov

Dospelá osoba na prístelke Doprava

Dieťa na základnom lôžku Transfer

Dieťa na prístelke Miestenka

Dieťa bez lôžka

€

Dieťa bez nároku na služby

Príplatok - stravovanie dospelá osoba Poistenie insolventnosti

Príplatok - stravovanie dieťa 
Celková cena:

Cena za služby Cena za služby

Apartmán Pobytová taxa dospelá osoba


