Smlouva o obstarání služby cestovního ruchu
Tato smlouva není smlouvou o zájezdu dle zák. 159/1999 Sb., služba obstaraná touto službou není zájezdem dle zák. 159/1999 Sb. § 1b, ods.2
(dále jen "Smlouva")

1. SMLUVNÍ STRANY (identifikace smluvních stran a kontaktní údaje):
Cestovní kancelář / Cestovní agentura:

Zprostředkovatel (cestovní agentura):

BON TON, s.r.o., Masarykovo nám. 17, 753 01

HRANICE, Nouzová linka: +420 604252146
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17442.
IČO: 253 90 589
Bank. spojení:
Komerční banka, č. ú: 27-1954850297/0100
DIČ: CZ25390589
Česká spořitelna, č. ú.: 1815177389/0800
Tel: 581 605 080
Fio Banka, č. ú.: 2200614356/2010
E-mail: prihlasky@bontonck.cz, webové stránky: www.bontonck.cz
(dále jen "CK")

Objednatel:

(u právnických osob vyplňte název, sídlo, IČO (+ zápis v obchodním rejstříku))

příjmení a jméno:

e-mail:

datum narození:

mobil:

bydliště:

karta BON TON č.:

Osoby, v jejichž prospěch je zákazník (objednatel) smlouvu uzavřel a které čerpají sjednanou službu (cestující včetně objednatele):
poř. č:

příjmení a jméno:

datum narození:

bydliště (je-li odlišné od objednatele):

e-mail:

mobil:

1
2
3
4
5
6
Zákazník (objednatel) podpisem této Smlouvy potvrzuje, že je zmocněn ostatními zákazníky v jejichž prospěch uzavírá Smlouvu, k výlučné komunikaci s CK i za ostatní zákazníky a bere na
vědomí, že CK bude komunikovat pouze s objednatelem, ledaže objednatel výslovně určí jinak a sdělí potřebné údaje CK. Zákazník (objednatel) se zavazuje, že cestujícím zákazníkům, v jejichž
prospěch Smlouvu zavřel, sdělí veškeré informace, které mu CK předá.

2. SPECIFIKACE SJEDNANÉ SLUŽBY
Destinace (místo určení cesty nebo pobytu):
Doprava:

stát:

nástupní/odletové místo:

termín dopravy:

poznámka:

Ubytování (pobyt) a stravování:
termín pobytu:

místo:

druh dopravy:

počet nocí:

ubytování a další služby poskytované v cílové destinaci je v souladu s právním předpisy cílové země
název ubytování:

typ ubytování:

lůžek:

kategorie:

typ stravování:

příplatky:

Další služby (ceny dalších objednaných služeb jsou uvedeny v rozpisu ceny):
pojištění - typ:

počet dnů:

jiné sjednané služby - popis:
jiné sjednané služby - popis:

Údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a požadovaných zdravotních dokladech pro cestu (včetně tranzitních zemí) a pobyt v cílové zemi
jsou uvedeny na https://www.mzv.cz. Zákazník je povinnen si zajistit potřebné doklady pro cestu do cílové destinace i všech tranzitních zemí. Trasa cesty je uvedena
v této smlouvě nebo na webových stránkách CK. Informace jsou podávány bezplatně na zastupitelských úřadech těchto států - kontakty na hhttps://www.mzv.cz

Rozpis ceny:
zákazník č.:

název služby / příplatku / slevy

cena/os.

počet os.

cena

-

Celkem:
Výše, rozvrh a splatnost záloh a doplatků:
1. záloha:

splatná do:

2. záloha:

splatná do:

doplatek:

splatný do:

způsob úhrady:

Cena služby je vypočtena s přihlédnutím k nákladům na směnný kurz české koruny vůči měně EUR nebo USD platným ke dni podpisu Smlouvy a dále k nákladům na dopravu
vyplývajících z cen pohonných homot nebo jiných zdrojů energie, daně, jakákoli obdobná plnění nebo úplaty třetím stranám (např. vstupy, místní poplatky, poytové taxy a lázeňké popl.,
poplatky za tranzit, zdravotní vyšetření, zdravotní testy zákazníků apod.), které se přímo nepodílejí na poskytnutí služby, platným ke dni podpisu Smlouvy.

3. JINÉ - DALŠÍ UJEDNÁNÍ
Zákazník svým podpisem stvrzuje: a) že souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami CK, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, k této Smlouvě byly přiloženy,
a s jejichž obsazem byl seznámem, a to jménem všech výše uvedených osob, které jej k uzavření Smlouvy zmocnili;
b) že souhlasí s tím, aby veškeré pokyny na cestu a další podklady, byly zaslány na e-mailovou adresu zákazníka (objednatele) uvedenou v této Smlouvě;
c) že se na této Smlouvě nebo na webových stránkách CK, kalogu nebo jiném nabídkovém materiálu CK seznámil se všemi charakteristickými znaky objednané služby.
Zákazník a CK se výslovně dohodli, že vzhledem k tomu, že dochází k častým změnám ze strany dopravců, ubytovatelů a jiných poskytovatelů služeb (třetích stran), může CK
změnit termín poskytnutí služby o max. 48 hodin.

4. Datum a místo podpisu:
zprostředkovatel:
verze 15.03.2021

5. Podpisy:

zákazník (objednatel):
zástupce CK:

Kč
Kč
Kč
Kč

