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 Obvodního soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37001dne 26.4.1995.

Člen Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Aktualizováno 17.09. 2019

SMLOUVA O ZÁJEZDU / PRACOVNÍ CESTĚ
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.

Zájezd / pracovní cesta číslo:

Země:

Cena:

Termín:

Kč/osoba

(v souladu s konkrétním přiloženým programem)

Rozsah služeb: viz přiložený program, vč. vízových a
pasových povinností a rámcových informacích o pojištění ,
očkování aj. Údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro

+ vízové poplatky:
Kč/osoba
(u zemí s vízovou povinností)
+ odborný program:
Kč/osoba
+ příplatek za jednolůžkový pokoj:
Kč/osoba

jejich vyřízení a požadovaných zdravotních dokladech pro cestu a
pobyt v cílové zemi jsou uvedeny na www.mzv.cz. Zákazníci
s cestovním dokladem vydaným jiným státem než ČR jsou povinni si
zajistit potřebné doklady pro cestu do cílové destinace i všech
tranzitních zemí. Informace jsou podávány bezplatně na
zastupitelských úřadech těchto států.

Jméno a příjmení (u žen i rodné), titul:

Číslo pasu:

Datum narození:
Místo narození:
Příslušnost:
Datum vydání pasu:

(netýká se zemí EU, kde cestujete na platný
a nepoškozený OP)

Místo vydání pasu:

Datum platnosti pasu:
(platnost nutná min. 6 měsíců po návratu).

Adresa trvalého bydliště (včetně PSČ):

Název a adresa zaměstnavatele:

Tel., fax:
E-mail:
mobil.tel.:

Tel., fax:
E-mail:
Povolání:
Nedílnou součástí této Smlouvy o zájezdu jsou
„Všeobecné smluvní podmínky“ vč. stornopoplatků.

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a se Všeobecnými
smluvními podmínkami vč. stornopoplatků cestovní
kanceláře AGRO TOUR Praha, s.r.o. a přistupuji na ně.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb. pro potřeby naplnění tohoto smluvního
vztahu a dále pro potřeby zasílání nových informací a
nabídek cestovní kanceláře.

IČO:
DIČ:
Datum:
Podpis objednavatele:
Fakturu AGRO TOUR
- na adresu bydliště

„Reklamační řád“ je k dispozici na našich webových
stránkách www.agrotour-praha.cz
Potvrzení zástupcem CK:

Praha,

s.r.o.

+ veškeré informace zasílejte:
- na adresu zaměstnavatele
(nehodící se škrtněte)

Vyplněnou smlouvu o zájezdu/studijní cestě zašlete laskavě na naši e-mailovou adresu
(info@agrotour-praha.cz) nebo poštou (Brdičkova 1878/2, 155 00 Praha 5)
do ………… 20….
Časový rozvrh plateb:
1. Záloha ve výši …………………. /osoba
Splatná při podpisu této smlouvy
2. Záloha ve výši: ……………………....
Splatná dne: ……………………………............
Doplatek ve výši: ……………………….
Splatný dne: ……………………………............
Daňový doklad vystavíme do 15 dnů po návratu ze zájezdu/studijní cesty.
Aktuální informace před cestou obdržíte 10 – 7 dnů před odjezdem.

____________________________________________________________________
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

