Přihláška na zájezd
Zákazník:
Jméno:
GEOS cestovní kancelář, spol. s r.o.

Ulice:

Sokolovská 106/42, 18600 Praha 8

PSČ a město:

IČO: 41194471, DIČ: CZ41194471

Dat. narození:

Firma zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 4356
tel. 283 871 921, mobilní 774 519 815
Bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 2600476132/2010

Telefon:
Prodejce: CK GEOS

CK GEOS je pojištěna proti úpadku u pojišťovny Generali
číslo pojištění 1710900115

IČO: 41194471
Telefon: 283 871 921

Zájezd

termín

počet

cena

Slevy a příplatky
Popis

j. cena

počet j.

celkem

Celková cena včetně slev a příplatků

Spolucestující osoby
Jméno a příjmení

Záloha:

Kč splatná:

ulice

PSČ

Doplatek:

město

dat. nar.

Kč splatný:

Nedílnou součástí přihlášky na zájezd je:
- katalog nebo nabídkový list CK GEOS, v nichž je popis nabízených služeb a jejich ceny. Pokud se údaje v cestovní smlouvě a v
katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené v cestovní smlouvě.
- všeobecné podmínky stanovují podmínky přepravy, podmínky odstoupení od smlouvy nebo změny smlouvy ze strany zákazníka
nebo CK GEOS, reklamační řád. V ostatním se smluvní vztah řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Zákazník podpisem
přihlášky potvrzuje seznámení s obsahem katalogu nebo nabídkového listu CK GEOS a všeobecných podmínek. V případě sporu se
může zákazník obrátit na ČOI, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.adr.coi.cz. Smluvní strany se dohodly, že ujednání cestovní
smlouvy včetně odstoupení a odstupného platí i pro případ, že si zákazník objedná služby, které netvoří zájezd ve smyslu zákona
159/99 Sb. Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní data a osobní data spolucestujících osob, které zastupuje a které uvedl na
přihlášce, budou uložena v databázi cestovní kanceláře GEOS a použita výhradně pro poskytování služeb a informací o nabídkách
cestovní kanceláře GEOS. Na důkaz souhlasu s těmito podmínkami připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze

dne

Za prodejce: ____________________

V _______________ dne
Za zákazníka : ____________________

