
Pořadatel zájezdu - cestovní kancelá ř: ReadyGo, s.r.o. Prodejce
Klausova 1357/13C, Praha 5 - Stod ůlky, PSČ: 155 00 CK/CA: ID:

SMLOUVA O ZÁJEZDU platné od 1.7.2018

Číslo smlouvy: (= variabilní symbol)

č.
1.
2.
3.
4.
5.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. Všechny zájezdy pořádané ReadyGo, s.r.o.. jsou plně pojištěny ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., zákona o cestovním ruchu.

Cestovní kancelář ReadyGo, s.r.o., IČ: 24715034, DIČ: CZ24715034, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze: oddíl C, vložka 168262 

ReadyGo s.r.o. Obchodní zástupce

Podpisem této smlouvy o zájezdu výslovně souhlasím se zpracováním osobních údajů mých i dalších spolucestujících v souladu s nařízením Evropské Unie o nakládání s osobními údaji (GDPR).

Beru na vědomí, že všechny zájezdy pořádané ReadyGo, s.r.o. jsou plně pojištěny ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu, ve znění pozdějších

předpisů. Pojistitelem je Česká Podnikatelská Pojišťovna, a. s.,Vienna Insurance Group, IČ 639 98 530, sídlo Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, Praha 8, email: info@cpp.cz, tel. +420 957 444 555

Datum Prodejce Podpis Zákazníka

Podpisem této smlouvy dále stvrzuji, že jsem všem údajům a informacím uvedeným v této smlouvě zcela porozuměl/a a akceptuji svou odpovědnost za nesprávnost nebo neúplnost informací, 

které jsem Prodejci poskytl/a pro účely uzavření této smlouvy. V případě, že jsem nevyplnil/a kolonku adresa trvalého bydliště, pak podpisem této smlouvy stvrzuji, že adresa trvalého bydliště je 

shodná s adresou kontaktní.

Podpisem této smlouvy stvrzuji, že jsem při sjednání podmínek této smlouvy a uzavření této smlouvy oprávněn/a jednat jménem všech cestujících uvedených na této smlouvě.

odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením pojištění. Podrobnosti o rozsahu pojištění, o pojistné události, pojistných nebezpečích, pojistném plnění, způsobech zániku 

pojištění, výlukách a postupech při škodné události jsou uvedeny v pojistných podmínkách sjednaného pojištění.

Svým podpisem této smlouvy rovněž vyslovuji souhlas s tím, že mi budou další podrobné údaje ve smyslu ustanovení § 2529 OZ (dále jen „cestovní dokumenty") zaslány na emailovou adresu, 

Dále beru na vědomí, že úhradou zálohy na celkovou cenu zájezdu je uhrazeno pojistné, včetně pojistného na pojištění, bylo-li sjednáno, a tedy úhradou zálohy je uzavřena pojistná smlouva. 

Podpisem této smlouvy rovněž prohlašuji, že jsem oprávněn/a sjednat pojištění i pro cestující (pojištěné) a že mi byly předány předsmluvní informace o cestovním pojištění a pojistné podmínky.

Podpisem této smlouvy rovněž prohlašuji, že shora uvedené údaje o cestovních dokladech, které cestující uvedení na této smlouvě použijí jako cestovní doklad pro zájezd dle této smlouvy, jsou 

úplné a pravdivé a beru na vědomí, že jakoukoliv změnu uvedených cestovních dokladů je nutné bezodkladně oznámit ReadyGo, s.r.o.. 

Podpisem této smlouvy dále beru na vědomí, že v základní ceně zájezdu není zahrnuto základní pojištění léčebných výloh a asistenční služby, potvrzuji, že před uzavřením jsem se seznámil/a 

s platnými pojistnými podmínkami, že mi byly poskytnuty informace o pojistiteli a o pojistném vztahu dle § 66 zák. č. 37/2004 Sb., dále stvrzuji, že nesjednáním pojištění přebírám plnou 

Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu jsou všeobecné smluvní podmínky a informace obsažené v nabídce zájezdu.

Zákazník svým podpisem smlouvy o zájezdu osvědčuje že: a) mu byly předány všeobecné smluvní podmínky CK, které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu, že s těmito podmínkami seznámil sebe i

Podpisem této smlouvy dále stvrzuji, že jsem se před uzavřením této smlouvy seznámil/a se všemi informacemi ve smyslu § 2527 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ") a dále ve smyslu § 10 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

ostatní cestující a že s nimi všichni zákazníci souhlasí, a to včetně důležitých informací, reklamačního řádu a ochrany osobních údajů, b) mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu,

c) mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku, d) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb,

e) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz a údaje o zdravotních požadavcích státu určení, f) mu byl předán  kontakt

na místního zástupce pořadatele.

Poznámky:

Smluvní cena celkem v K č

Platby:
Záloha Splatnost Uhrazeno dne Doplatek Splatnost Uhrazeno dne

Částka

letenka, ubytovací voucher a doklad o cestovním pojištění. Podpisem této smlouvy potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s povinností za účelem čerpání jednotlivých služeb zájezdu tyto cestovní

dokumenty v listinné podobě předložit pověřené osobě (např. při odbavení leteckou společností, při ubytování atd.).

Za fakultativní služby celkem v K č

  Další služby Cena Počet

Částka

  Připojištění storna zájezdu (pouze společně s výše uvedeným pojištěním) 15
  Léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti a pojištění zavazadel 25

  Způsob stravy:   Stravování:
  Zvláštní požadavky:

dokumenty vyzvednu v místě uzavření této smlouvy. Podpisem této smlouvy beru na vědomí, že cestovní dokumenty obsahují důležité informace týkající se zakoupeného zájezdu a slouží také coby

Fakultativní služby nezahrnuté v cen ě zájezdu:
  Pojišt ění Kč/osoba/den Počet dní Počet osob

  Místo pobytu:   Název ubytování:
  Druh ubytování:   Skladba pokoj ů:

  Destinace:   Termín:
  Doprava:   Trasa:

Počet osob Cena zájezdu celkem v K č

kterou jsem uvedl/a do této smlouvy. V případě, že jsem do této smlouvy neuvedl/a emailovou adresu, na níž by mohly být cestovní dokumenty zaslány, pak souhlasím s tím, že si cestovní

Zájezd:

Cestující
Příjmení Jméno Rodné číslo Číslo pasu Cena Sleva Cena po slev ě

Kontaktní Adresa: Číslo pasu:
Adresa trvalého bydlišt ě:
Telefon: E-mail:

Zákazník: Je-li zákazník také cestující osoba, musí být vypln ěn také mezi cestujícími.
Příjmení:   Jméno: Rodné číslo: 

IČO: 24715034, DIČ: CZ24715034
reg.:oddíl C, vložka 168262, MS Praha
Bankovní spojení: KB  43-7075290227/0100
Tel: +420 773 250 494 , +420 773 250 495
E-mail: info@readygo.cz

Klausova 1357/13C, Praha 5 - Stod ůlky, PSČ: 155 00 CK/CA: ID:


