
SMLOUVA O ZÁJEZDU
uzavřená dle § 2521 a násl. občanského zákoníku

Variabilní symbol (datum narození)
cestovní agentura / obchodní zástupce

VŠECHNY ZÁJEZDY POŘÁDANÉ CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ STEFANNY s.r.o. JSOU PLNĚ POJIŠTĚNY VE SMYSLU ZÁK. Č. 159/1999 Sb.

Cestovní kancelář STEFANNY s.r.o. (pořadatel)
U Jaktařské brány 4
746 01 Opava

IČ: 26847019
DIČ: CZ26847019

KB Opava 86-7003750247/0100 
Společnost je zapsána v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě - oddíl C, vložka 50315.
ROZSAH SLUŽEB / ZÁJEZD:      
země, destinace: stravování:          bez stravy         snídaně         polopenze         plná penze        all inclusive

termín zájezdu:    počet nocí:

místo pobytu: doprava:          letecky                         busem                         let./bus                         vlastní

název ubytování: nástupní místo:

typ ubytování: cestovní pojištění 
včetně pojištění STORNA zájezdu ANO /        NE

Ubytování je v souladu s právnímí předpisy cílové země.

Zákazník (objednavatel)                                                   telefon: e-mail:
příjmení jméno datum narození adresa: ulice, město, PSČ

1.

Zákazník uzavírá s cestovní kanceláří STEFANNY s.r.o. tuto smlouvu podle zákona i ve prospěch následujícíh osob č. 159/1999 Sb.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a požadovaných zdravotních dokladech pro cestu a pobyt v cílové zemi jsou uvedeny na www.mzv.cz
KALKULACE CENY:

Základní cena Sleva /os. Název slevy / akce Příplatek Název příplatku Cena za osobu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CENA CELKEM :                                     

POKYNY K ZÁJEZDU VYZVEDNU:                    v CK STEFANNY             zaslat poštou na adresu (poplatek 100 Kč)              u proviz. prodejce                   zaslat e-mailem

Záloha I. splatná do: zaplacená dne:

Záloha II. splatná do: zaplacená dne:

Doplatek splatný do: zaplacený dne:

PLATBA:                                                     bankovním převodem (jako var.symbol uveďte datum narození objednavatele)                       platba v hotovosti                         faktura (číslo)

Pořadatel se zavazuje na základě této smlouvy o zájezdu a v souladu s jejími podmínkami poskytnout zákazníkovi výše specifi kovaný soubor služeb cestovního 
ruchu /zájezd/ a zákazník se zavazuje zaplatit celkovou smluvní cenu a případné další poplatky, které je podle smlouvy o zájezdu povinen zaplatit a nejsou zahrnuty 
v celkové smluvní ceně. Jsou-li ve smlouvě uvedeni i další zákazníci, prohlašuje zákazník, který tuto smlouvu podepsal, že byl k jejímu uzavření zmocněn a smlouvu 
uzavírá i jejich jménem. Zákazník tímto přebírá ručení za splnění závazku uhradit cenu zájezdu i za další zákazníky. Dalším ujednáním této smlouvy, zejména ozna-
čení způsobu, jakým by měl zákazník uplatnit své právo z porušení povinnosti pořadatele, údaje o lhůtě, ve které může své právo uplatnit, údaj o poplatcích, které 
nejsou zahrnuty do souhrnné ceny, odstupné, které zákazník pořadateli uhradí v případě zrušení zájezdu a další důležitá ujednání jsou uvedena ve Všeobecných 
podmínkách pořadatele, obsažených v aktuálním katalogu nebo na webových stránkách www.stefanny.cz. Podpisem této smlouvy o zájezdu stvrzují, že mi byl předán 
katalog cestovní kanceláře /event. písemná dodatečná nabídka zájezdu/ s uvedením hlavních charakteristických znaků ubytovacího místa, polohy, kategorie a stupně 
vybavenosti ubytování v souladu s právními předpisy příslušného státu, doprava, jejím druhu,charakteristice a kategorii dopravního prostředku, jakož i údaj o trase 
cesty, stravování, údaj o jeho způsobu a rozsahu uvedeny v aktuálním katalogu pořadatele, že jsem byl/a s touto charakteristikou seznámen/a a že je nedílnou součástí 
této smlouvy. Svým podpisem této smlouvy dále stvrzují, že jsem byl/a seznámen/a s platným ceníkem zájezdu a Všeobecnými smluvními podmínkami pořadatele, 
které jsou součástí této smlouvy a souhlasím s nimi, a to jménem všech cestujících osob uvedených na této smlouvě, které mne k jejich přihlášení a účasti na zájezd 
a akceptaci podmínek pro účast na zájezd zmocnily.
Podpisem této smlouvy dále stvrzují že jsem byl pořadatelem před jejím uzavřením informován o pasových a vízových požadavcích pro všechny ve smlouvě uvedené 
zákazníky, o lhůtách pro jejich vyřízení a o požadovaných zdravotních dokladech v místě pobytu zájezdu a dále mi byl předán doklad o pojištění cestovní kanceláře pro 
případ úpadku, vystavený pojistitelem. Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000Sb. Tento souhlas zákazník udílí na dobu neur-
čitou s možností souhlas kdykoli odvolat. Zákazník dále prohlašuje, že výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen i za další účastníky zájezdu, 
v jejichž prospěch smlouvu o zájezdu uzavírá, a že byl k udělení takového souhlasu dalšími účastníky zájezdu zmocněn.
V případě, že součástí celkové ceny zájezdu je i komplexní pojištění, pak podpisem této smlouvy potvrzuji, že jsem před jejím uzavřením byl/a seznámen/a s pojistnými 
podmínkami. Dále stvrzují, že před podpisem smlouvy o zájezdu mi byly předány Všeobecné podmínky pořadatele, byl/a jsem seznámen/a s údaji a informacemi uve-
denými ve smlouvě o zájezdu, zcela jsem jim porozuměl/a a ustanovení v nich obsažená výslovně přijímám. V případě nedodržení termínu úhrady je CK oprávněna 
od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné.
Stornovací poplatek se účtuje za každého jednoho přihlášeného zákazníka z celkové ceny zájezdu v následující výši:  * 2 000 Kļ/os. /vļ.dŊt²/ ode dne 
pŚihl§ġen², nejpozdŊji vġak 60. den pŚed pl§novanĨm odjezdem, .* 30% z ceny z§jezdu /59-45 dnŢ pŚed odjezdem + vynaloģen® n§klady na storno, * 50% z ceny 
z§jezdu /44-31 dnŢ pŚed odjezdem + vynaloģen® n§klady na storno, .* 70% z ceny z§jezdu /30-17 dnŢ pŚed odjezdem + vynaloģen® n§klady na storno, * 90% z ceny 
z§jezdu /16-8 dnŢ pŚed odjezdem + vynaloģen® n§klady na storno, .* 100% z ceny z§jezdu /7 dnŢ a m®nŊ pŚed odjezdem  + vynaloģen® n§klady na storno. 
* v pŚ²padŊ zajiġtŊn² letenky na vyģ§d§n² je z§kazn²k povinen uhradit 100% storno poplatek rozhodne-li se letenku zruġit.
 

Datum  Podpis objednavatele /zmocněný k podpisu i ostatními zákazníky/    Razítko a podpis obch. zástupce Razítko a 

 
  
 
 
  ci na 
 
 

podpis CK STEFANNY

STEFANNY

Tel.   : 553 710 569, Mob.: 606 748 863 
ck@stefanny.cz, opava@stefanny.cz
info@stefanny.cz
www.stefanny.cz
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