
POTVRZENÍ O POSKYTNUTÍ SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Číslo rezervace:

1.osoba

Počet nocí

2.osoba

3.osoba

4.osoba

5.osoba

Hotel 1:

Hotel 2:

Hotel 3:

Hotel 4:

Poskytnutá sleva:

CELKEM: -  Kč      

Za IC Travel Group s.r.o.: Zákazník:

Variabilním symbolem je číslo smlouvy

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY, KTERÉ NEMAJÍ CHARAKTER SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ:

Předmětem plnění podle této smlouvy není zájezd, na služby jednotlivě poskytované podle této smlouvy se proto nevztahuje pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku, upravené z. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 

podnikání v oblasti cestovního ruchu. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, po jednom pro každou stranu. Zákazník podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí jednoho (1) vyhotovení této smlouvy, jakož i převzetí Všeobecných 

smluvních podmínek cestovní kanceláře IC Travel Group s.r.o., které jsou součástí této smlouvy.  Zákazník prohlašuje, že mu byly Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC Travel Group s.r.o. předány, že se s nimi před 

uzavřením této smlouvy seznámil a souhlasí s nimi. Zákazník dále prohlašuje, že mu byly před uzavřením této smlouvy sděleny údaje o pasových a vízových požadavcích, o lhůtách pro jejich vyřízení a o zdravotních dokladech potřebných 

pro cestu a pobyt. 

Místo: Uherskék Hradiště Datum podpisu smlouvy

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

V CENĚ SLUŽBY NENÍ:

Doplatek: bankovním převodem Datum splatnosti

Záloha: bankovním převodem Datum splatnosti

Poznámky:

DALŠÍ SLUŽBY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY - popis, místo poskytnutí, doba trvání apod.:

ROZPIS CENY:

PLATBA:

Název ubytování Kategorie ubytování Typ pokoje Strava

Zákazník uzavírá s cestovní kanceláří smlouvu podle zákona 159/1999 Sb. a občanského zákoníku i ve prospěch následujících osob:

Příjmení, jméno, titul: Rodné číslo/Datum narození

UBYTOVÁNÍ:

Termín: Nástupní/výstupní místo, trasa:

Doprava/Společnost: Min. počet účastníků pro realizaci služby:

VYMEZENÍ SLUŽBY:

Název služby, cíl. země:

Kontaktní adresa: Telefon: E-mail:

Příjmení, jméno, titul: Stát Rodné číslo/Datum narození

Uzavřená dle ustanovení § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění,  a zákona č. 159/1999 Sb., v platném znění, mezi pořadatelem a zákazníkem:

Cestovní kancelář:  IC Travel Group s.r.o. Hradební 1547, 686 01 Uherské Hradiště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

IČ: 28275349          DIČ: CZ28275349                                                                                                                                                                    

Společnost je zapsaná v obchod.  rejs. vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vlož. 57988      

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu CZK: 43-1517470237/0100                                             

Komerční banka a.s., číslo účtu (eurový účet): 43-5397370247/0100                                                                                     

ČSOB Slovensko (eurový účet na Slovensku) - 4011883206/7500                                                                                                                        

www.ictour.cz        e-mail: info@ictour.cz       

Prodejce/obchodní zástupce:

ZÁKAZNÍK:


