
PRODEJCE

SMLOUVA O ZÁJEZDU
mezi cestovní kanceláří a zákazníkem

ZÁJEZD Č. TERMÍN

POČET OSOB  TYP UBYTOVÁNÍ 

DOPRAVA NÁSTUPNÍ  MÍSTO 

ZÁKAZNÍK Č.1 uzavírá tuto smlouvu podle zákona č. 159/1999 Sb. i ve prospěch následujících osob:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ NAR.

Telefon Email

Adresa PSČ

ÚDAJE O OSOBÁCH, PRO KTERÉ OBJEDNÁVÁM SLUŽBY:

Jméno Adresa Datum narození

č.2

č.3

č.4

č.5

č.6

č.7

Základní cena Počet Dětská cena Počet Další služby, slevy  Celková cena Záloha Zbývá doplatit

Termín úhrady:

Pojištění:

Při fakturaci č. faktury a částka:

Dne. Dne:
Podpis zákazníka: Podpis CK / prodejce

Sokolovská 351
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 606 445 791
e-mail: donamo@donamo.cz
www.donamo.cz

CK Donamo – Ing. Stanislav Mikula  zapsaná v 
obchoním rejsříku vedeným Krajským soudem v Brně, 
oddíl A, vložka 3596 IČO: 124 16 487                           

DIČ: CZ 5905240044

Zákazník tímto bere na vědomí, že nedílnou součástí této smlouvy o zájezd tvoří Všeobecné smluvní podmínky prodeje zájezdů Cestovní kanceláře DONAMO a prohlašuje, že tyto 
Všeobecné smluvní podmínky mu byly předány při podpisu smlouvy o zájezdu a že s nimi souhlasí. Zákazník dále potvrzuje, že byl seznámen s katalogem, který obsahuje další informace k 
zájezdu. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že všechny údaje ve smlouvě o zájezdu vyplnil správně a že odpovídá za smluvní závazky dalších osob uvedených na smlouvě o zájezdu. Údaje 
o poloze, turistické kategorii, stupni vybavenosti, hlavních charakteristických znacích ubytování jsou v souladu s právními předpisy příslušného státu. Tato smlouva o zájezdu nabývá platnosti 
dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak nabývá okamžikem úhrady zálohy na cenu zájezdu. Pro případ, že zákazník nezaplatí řádně a včas zálohu na cenu zájezdu, 
zaniká smlouva o zájezdu s účinky od počátku. Tato smlouva o zájezdu byla uzavřena v souladu s ust. §2521 a násl. občanského zákoníku v platném znění. 

Potvrzujeme Vám zajištění a rozsah služeb, které jste závazně objednal touto smlouvou a se kterými jste byl seznámen v katalogu Donamo, příp. v nabídkovém letáku. Doplatek ceny 
zájezdu je nutno uhradit minimálně 1 měsíc před odjezdem, není-li stanoveno jinak. Pokyny na cestu obdržíte po zaplacení doplatku, nejpozději 7 dnů před odjezdem.
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