
SMLOUVA O ZÁJEZDU (SoZ) CK KOPŘIVA  TURIST s.r.o. 
Cestovní kancelář 
KOPŘIVA TURIST s.r.o.  
Sídlo: Přibyslavská 5, 130 00  Praha 3 
Provozovna.: Tylovická 28, 155 21 Praha 5 

IČ: 28411277;  DIČ: CZ28411277  
Banka ČSOB Praha 1  č.ú.: 221561776/0300 
! + Fax . +420222719279; mobil: +420603454052
E-mail: koprtur@iol.cz;    http://www.kopriva-turist.com/

ZÁKAZNÍK Pomoc v nesnázích: vedoucí zájezdu nebo +420603454052 
1. příjmení, jméno: dat.nar.: Pozn.:

adresa: PSC:

telefon(1): telefon(2): e-mail: mobil:

Zákazník uzavírá s cestovní kanceláří tuto smlouvu o zájezdu podle zákona 159/1999 Sb. i ve prospěch následujících osob:
2. příjmení, jméno: adresa: dat.nar.:  mail: 

tel.: 
3. příjmení, jméno: adresa: dat.nar.:  mail: 

tel.: 
4. příjmení, jméno: adresa: dat.nar.:  mail: 

tel.: 
5. příjmení, jméno: adresa: dat.nar.:  e-mail:

tel.:
6. příjmení, jméno: adresa: dat.nar.:  e-mail:

tel.:: 

VYMEZENÍ ZÁJEZDU
název zájezdu (země, oblast):  katalogové číslo: 

odjezd dne:
sraz v  hod./odjezd v  hod. 

příjezd dne: nástupní místo:

UBYTOVÁNÍ 
poloha-místo: kategorie, typ: skladba pokoje:

DOPRAVA 
druh: trasa:  poznámky:  
STRAVOVÁNÍ 
rozsah: způsob: poznámky:  
CENA ZÁJEZDU
Položka Počet Jednotková cena Cena celkem

CENA CELKEM: 
 

 

ČASOVÝ ROZVRH PLATEB 
záloha celkem:  VAR. SYMBOL: způsob úhrady: termín úhrady: 
 

doplatek celkem: VAR. SYMBOL: způsob úhrady: termín úhrady:

 

Datum uzavření cestovní smlouvy

Podpis zákazníka Podpis prodejce

Prohlášení zákazníka:
Tato smlouva(SoZ) se mým zasláním do CK stává závaznou. K uzavření SoZ dojde potvrzením ze strany CK. Zákazník prohlašuje, že: 
a)  mu byly zaslány Smluvní podmínky pro prodej a účast na zájezdech CK KOPŘIVA TURIST s.r.o. (SPPPÚ), které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu(SoZ), že s těmito 
podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni zákazníci souhlasí, včetně podmínek o odstupném dle dle §2536 Občanského zákoníku specifikované ve výše uvedených 
smluvních podmínkách. 
b)  mu byly předány informace s podrobným vymezením objednaného zájezdu (informační leták o zájezdu), veškeré informace o zájezdu jsou rovněž na
webu http://www.kopriva-turist.com/ včetně fotografií. 
c) mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku,
d) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb,
e)  bere na vědomí, že v ceně zájezdu není žádné cestovní pojištění a veškerá rizika s tím spojená bere na sebe,
f) mu byl předán kontakt na zástupce CK v případě nesnází, 
g) je oprávněn SoZ uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících osob a že tyto další cestující osoby jej k jejich přihlášení a účasti na zájezdu řádně pověřily. Pokud zákazník uzavírá SoZ ve 
prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu
h) odpovídá za smluvní závazky zákazníků uvedených na této SoZ,
i) byl informován o zpracování osobních údajů svých a všech zákazníků uvedených na této SoZ v databázi pořadatele za účelem plnění této smlouvy,
j)  souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely pořadatele, tj. pro zasílání nabídek zájezdů, aktualit a novinek z nabídky služeb pořadatele.
Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Právo zákazníka na postoupení smlouvy – viz. SPPPÚ 
// Podrobnosti ve SPPPÚ : Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK bez zbytečného odkladu, ideálně na místě samém. / Pro realizaci autobusového zájezdu je potřeba 
minimálního počtu 30 zákazníků. V ceně zájezdu není skipas-lyžařská jízdenka. Podmínky nákupu a cena skipasu je dle lyžařského střediska (ceny a podmínky v informačním letáku o zájezdu a 
na našem webu). Pro děti do 15-ti let v Itálii povinná helma. CK KOPŘIVA TURIST s.r.o. je pojištěna proti úpadku u ČPP a.s.

Poznámky zákazníka (nezávazné - nemají charakter smluvního ujednání)

Další informace CK KOPŘIVA TURIST s.r.o.
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