Brdičkova 1878/2
155 00 Praha 5
Česká republika

AGRO TOUR Praha, s.r.o.
cestovní kancelář - tour operator

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37001 dne 26.4.1995.

Člen asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Aktualizováno 17.09.2019

Rámcová smlouva o zajištění zájezdu / pracovní cesty pro kolektiv
Zákon č. 111/2018 Sb. (Smlouva je vypracována v souladu s novelou původního zákona č. 159/1999 Sb., a občanského zákoníku č. 89/2012)
Novela zákona č. 111/2018 Sb., vstupuje v platnost od 1.7.2018
CK AGRO TOUR Praha, s.r.o. je pojištěna ve smyslu novely zákona č. 111/2018 Sb., u Generali pojišťovny a.s.,
Individuální zákazník, tj. účastník zájezdu, požívá ochranu pro případ úpadku cestovní kanceláře. V případě pracovní cesty není tato garance
v souvislosti s novelou výše uvedeného zákona poskytnuta.

I. Smluvní strany
AGRO TOUR Praha, s.r.o.
Brdičkova 1878/2, 15500 Praha 5
IČO: 63675421, DIČ: CZ 63675421
Bankovní spojení: ČS, a.s. Praha 5, č.účtu: 134790319/0800
(dále jen poskytovatel)
a
Název:
Sídlo:
IČO:
, DIČ
Zastoupený:
(dále jen zákazník)
uzavírají po předchozí dohodě tuto smlouvu o poskytnutí služeb:
II. Předmět smlouvy
Nedílnou součástí této smlouvy je přiložený „Program zájezdu / pracovní cesty“
Předmětem smlouvy je :
III. Specifikace předmětu smlouvy
Termín:
Místo:
Počet dospělých:
Počet dětí:
Služby v ceně:
Platnost cen a kapacit na výlet je omezená objednávkou do ……….
CK odpovídá za řádné poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu a má povinnost
poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.
Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může pořadatel za svou pomoc požadovat přiměřenou náhradu
skutečně vynaložených nákladů.

tel.:
ID:
mobil:

235 518 118
vm3y7wm
604 985 756

Bankovní spojení ČS, a.s. Praha 5
číslo účtu: 134790319/0800
www.agrotour-praha.cz

IČO:
636 75 421
DIČ:
CZ63675421
info@agrotour-praha.cz
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IV. Cena studijní cesty
Cena na dospělou osobu:
Cena osobu v jednolůžkovém pokoji:
Cena za dítě do ………….. let, ubytované na přistýlce v pokoji dvou dospělých osob:

V. Platební podmínky
1.záloha ve výši ………………….Kč je splatná na základě 1. zálohové faktury bankovním převodem
na účet poskytovatele dle uvedeného termínu splatnosti na dokladu.
Doplatek ceny zájezdu bude uhrazen na základě zálohové faktury bankovním převodem na účet
poskytovatele dle uvedeného termínu splatnosti na dokladu.
VI. Stornopodmínky
V případě odstoupení od smlouvy jsou účtovány stornopoplatky dle Všeobecných smluvních
podmínek pro cestující AGRO TOUR Praha, s.r.o.
Stornopoplatek nebude účtován, pokud budou stornované osoby nahrazeny náhradníky. Účtovány
budou pouze event.. poplatky od dodavatelů např. za změnu jména na letence.
VII. Reklamace
Jakékoliv požadavky a připomínky i případné reklamace je třeba řešit v souladu se „Všeobecnými
smluvními podmínkami cestovní kanceláře AGRO TOUR Praha, s.r.o.
VIII. Ochrana osobních údajů
V souladu s nařízením EU GDPR v souvislosti s ochranou osobních údajů, níže podepsaný
poskytovatel i zákazník potvrzují, že zachovají mlčenlivost o všech osobních údajích klientů, které
potřebují pro přípravu a realizaci této studijní cesty (jméno, příjmení, datum narození a další
osobní údaje požadované třetí stranou).
Tato smlouva se vystavuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom výtisku.
Obě smluvní strany prohlašují, že s touto smlouvou souhlasí, a že se seznámily s přílohami této
smlouvy. To potvrzují svými podpisy.
Místo a datum podpisu:
……………………………………………………….
poskytovatel

………………………………………………..
zákazník

Kontakt na poskytovatele:
Jméno: Eugenie Chlustinová, ředitelka CK a jednatelka společnosti
e-mail: info@agrotour-praha.cz
mobil: 604 985 756
Kontakt na zákazníka:
Jméno:
e-mail:
mobil:

tel.:
ID:
mobil:

235 518 118
vm3y7wm
604 985 756

Bankovní spojení ČS, a.s. Praha 5
číslo účtu: 134790319/0800
www.agrotour-praha.cz

IČO:
636 75 421
DIČ:
CZ63675421
info@agrotour-praha.cz

