SMLOUVA O ZÁJEZDU č.
uzavřená dle § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
Zájezdy pořádané CK Kompas Praha jsou pojištěny proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.
číslo Smlouvy o zájezdu = rezervační číslo = variabilní symbol

Pořadatel zájezdu:

Zastoupená obchodním zástupcem:

KOMPAS PRAHA, cestovní kancelář, spol. s.r.o.
Praha 1, Rytířská 26, 110 00
Tel.: +420 234 090 170, fax: +420 234 090 181
e-mail: kompas@kompas.cz web: http://www.kompas.cz
vedená u Měst. soudu v Praze, odd. C, vložka 3837
IČ: 15269540, DIČ: CZ15269540
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
č. účtu: 128674004/2700
kód produktu
variabilní symbol
pobytové místo

termín (včetně dopravy je-li součástí zájezdu)

název ubytování

způsob dopravy
rozpis ceny zájezdu

odjezdové místo

letadlo

autobus

vlastní

apartmán
hotel
penzion/vila
bez stravy
snídaně
stravování
polopenze
plná penze
all inclusive
záloha
splatnost
celkem
doplatek
splatnost
Volitelné cestovní pojištění UNIQA pojišťovny a. s. – smluvním partnerem pro cestovní pojištění je
UNIQA pojišťovna a. s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, tel.: +420 488 125 125. Zákazník
(objednatel) bere na vědomí, že nesjednáním pojištění u CK Kompas Praha přebírá plnou
odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti se zájezdem. Volitelné cestovní pojištění
UNIQA pojišťovny podléhá 100% stornu.
ubytování

Objednávám pojištění
Tarif K5+
Tarif K5S+
Nepožaduji pojištění
Zákazník (objednatel) = účastník zájezdu podepisující Smlouvu o zájezdu prohlašuje, že uzavírá tuto smlouvu i ve prospěch níže
uvedených osob, které ho k jejich přihlášení a účasti pověřili.
titul
jméno
příjmení
datum narození
státní příslušnost

1
2
3
4
5
6

adresa trvalého bydliště

PSČ

titul

jméno

příjmení

kontakt (nutno uvést)
mobilní telefon
e-mailová adresa
datum narození
státní příslušnost

titul

jméno

příjmení

datum narození

státní příslušnost

titul

jméno

příjmení

datum narození

státní příslušnost

titul

jméno

příjmení

datum narození

státní příslušnost

titul

jméno

příjmení

datum narození

státní příslušnost

Zvláštní požadavek zákazníka:
Odbavení si zákazník převezme

osobně

u obchodního zástupce

poslat e-mailem na výše uvedenou adresu

Poznámka: nedílnou součástí této smlouvy je následující strana, bez následující strany je smlouva neplatná!

Smluvní ujednání k Smlouvě o zájezdu
1. Smluvní vztah mezi CK Kompas Praha a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (objednatelem) podepsané Smlouvy o
zájezdu, jejího potvrzení ze strany CK Kompas Praha a úhrady zálohy v minimální výši 30% na účet CK Kompas Praha. Doplatek
musí být zaplacen nejpozději 30 dnů před konáním zájezdu. V případě rezervace zájezdu kratší než 30 dnů konáním zájezdu je
celková cena zájezdu splatná zároveň s uzavřením Smlouvy o zájezdu. Bez zaplacení celkové částky na účet CK Kompas Praha
cestovní kancelář neposkytne zákazníkovi sjednané služby. Podepsáním Smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že převzal katalog
cestovní kanceláře Kompas Praha a vzal na vědomí informace uvedené v katalogu s charakteristikami ubytovacího místa, polohy,
kategorie a vybavenosti ubytování, stravování, dopravy a s doplatky, které klient platí na místě pobytu a je seznámen s Informacemi a
Všeobecnými obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu a že s výše uvedeným souhlasí a to i jménem
všech spolucestujících osob, které jej k uzavření Smlouvy o zájezdu pověřily.
2. Podepsáním Smlouvy o zájezdu zákazník zároveň uděluje souhlas, že osobní údaje včetně data narození uvedené ve Smlouvě o
zájezdu budou zpracovány a zařazeny do elektronické databáze cestovní kanceláře Kompas Praha, spol. r. o. se sídlem v Praze 1,
Rytířská 26, 110 00 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a dále zpracovány pro potřeby CK Kompas Praha. Tento souhlas
zákazník uděluje až do doby písemného odvolání. Dále zákazník prohlašuje, že je zmocněn a uděluje souhlas ve smyslu § 5 odstavce
2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem všech osob, uvedených v této Smlouvě o zájezdu.
3. Každý zákazník (spolucestující) je osobně zodpovědný za správnost uvedených údajů a údajů svých spolucestujících, včetně
cestovních dokladů.
4. Zákazník dále prohlašuje, že byl před uzavřením Smlouvy o zájezdu informován o pasových a vízových povinnostech pro všechny
osoby uvedené v Smlouvě o zájezdu.
5. Zákazník podpisem na Smlouvě o zájezdu potvrzuje, že se seznámil se způsobem uplatňování nároků na vadné plnění sjednaných
služeb, a že případné reklamace uplatní v souladu s reklamačním řádem v čl. 10 Všeobecných obchodních podmínek.
6. Je-li sjednáno cestovní pojištění, je číslem pojistné smlouvy 1360500354. Pojistníkem je Kompas Praha, cestovní kancelář, s.r.o. a
pojištěnými jsou klienti pojistníka uvedení ve Smlouvě o zájezdu. Doba trvání pojištění odpovídá délce pobytu včetně 1 dne před
nástupem a 1 dne po ukončení pobytu. Podrobnosti zejména o rozsahu pojištění, o pojistné události, pojistných nebezpečích,
pojistném plnění, způsobech zániku pojištění, výlukách a postupech při pojistné události jsou uvedeny v pojistných podmínkách
sjednaného pojištění (VPP). V případě, že si zákazník sjednal cestovní pojištění, bere na vědomí, že pojistitelem je UNIQA pojišťovna,
a.s., IČ 49240480, sídlo Evropská 136, PSČ 160 12, Praha 6 (tel.: +420 488 125 125). Zákazník rovněž potvrzuje, že je oprávněn
sjednat pojištění i pro další osoby (pojištěné) a že mu byly předány VPP cestovního pojištění pojišťovny UNIQA a informační list.
7. Zvláštní požadavky zákazníka, které jsou uvedeny při rezervaci, můžeme akceptovat (pokoje vedle sebe, určité místo v autobusu
atd.), ale nemůžeme Vám tyto požadavky garantovat.
8. Zákazník (objednatel) má právo před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené Smlouvy o zájezdu s CK Kompas Praha (stornovat
zájezd). Výše odstupného (storno poplatek) je účtován ke dni, kdy je odstoupení (storno zájezdu) písemně doručeno do CK Kompas.
Výše odstupného (storno poplatky)
Doba před odjezdem, ve které CK obdržela zrušení (storno)
46 a více dnů před zahájením zájezdu
45-30 dnů před zahájením zájezdu
29-15 dnů před zahájením zájezdu
14-3 dny před zahájením zájezdu
méně než 3 dny před zahájením zájezdu

Místo a datum:

Odstupné (storno poplatek)
10% z ceny objednaných služeb
25% z ceny objednaných služeb
50% z ceny objednaných služeb
75% z ceny objednaných služeb
100% z ceny objednaných služeb

Podpis zákazníka (objednatele):

Razítko a podpis pracovníka CK Kompas
nebo obchodního zástupce:

