Zmluva o obstaraní zájazdu
uzatvorená podľa zákona č. 281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi
Obstarávateľom (ďalej len "KISKA TRAVEL"):
KISKA TRAVEL, s r.o. – cestovná kancelária
Sídlo/ Prevádzka: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
IČO: 36 491 829 DIČ DPH: SK2021816390 Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu v Prešove, v odd.: s.r.o., vo vl. 14758/P
kontakt: +421 905 500 507, +421 903 407 407, kiskatravel@kiskatravel.sk, www.kiskatravel.sk
Č. Účtu: 262 00333 55/1100 v Tatrabanke
Variabilný symbol pre úhradu pobytu:
204 538 81 59/0200 vo VÚB
049 431 1916/0900 v Slovenskej sporiteľni
a
Objednávateľom:
Meno, priezvisko, titul

Adresa: ulica, č.d., PSČ, mesto

Dátum narodenia

Email

Tel./Fax.

Mobil

Spolucestujúci - meno, priezvisko, titul

Adresa -ulica, č.d., PSČ, mesto

Číslo OP/ pasu

Email/ Telefón

Dátum narodenia

I.
Predmetom zmluvy je záväzok KISKA TRAVEL obstarať pre objednávateľa služby uvedené v článku II. tejto zmluvy.
II.
Termín pobytu/ zájazdu od: do:

Celkový počet dosp. osôb

Celkový počet detí

Vek detí

Iné

Názov ubytovacieho zariadenia

Typ zariadenia

Počet nocí

Cena celkom

Poznámka

III.
Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť KISKA TRAVEL za sprostredkovanie služieb podľa čl. II. tejto zmluvy čiastku/zálohu nasledovne:
Záloha z celkovej ceny zájazdu:

Zostávajúca čiastka na úhradu:

Dátum splatnosti zálohy:

Dátum splatnosti:

IV.
Poplatky nezahrnuté do ceny zájazdu uvedenej v článku III. Tejto zmluvy, ktoré budú hradené priamo na mieste pobytu:
Rekreačný poplatok

Vratná kaucia

Iné poplatky

V.
KISKA TRAVEL je v zmysle Zákona 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr poistená proti
úpadku v Poisťovni Európskou cestovnou poisťovňou - zmluva č 2406061425 uzavretá na obdobie od 01.05.2018 do 30.04.2019.
Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje, že pred uzatvorením zmluvy mu boli poskytnuté informácie o zájazde prostredníctvom webovej stránky
KISKA TRAVEL. Objednávateľ sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami KISKA TRAVEL a prijíma ich v plnom rozsahu v mene svojom
aj v mene všetkých osôb, ktoré sa na základe tejto zmluvy zúčastnia pobytu spolu s ním a ktoré ho na tento úkon splnomocnili. Objednávateľ podpisom
tejto zmluvy berie bez výhrad na vedomie, že osobné údaje poskytované touto zmluvou sú nevyhnutné na obstaranie služieb uvedených v článku II.
tejto zmluvy. KISKA TRAVEL získava a spracúva osobné údaje za účelom plnenia tejto zmluvy v zmysle Zákona 281/2001 Z.z. o zájazdoch,
podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Objednávateľ si je vedomý, že osobné údaje môžu byť poskytnuté zmluvným
partnerom KISKA TRAVEL za účelom zabezpečenia realizácie objednaných služieb a na marketingové účely KISKA TRAVEL. Objednávateľ vyhlasuje
a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že osobné údaje poskytol KISKA TRAVEL dobrovoľne a súhlasí s ich zavedením a spracúvaním v databáze KISKA
TRAVEL a jej zmluvných partnerov za účelom realizácie objednaných služieb. Objednávateľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že osobné údaje ďalších
cestujúcich určených v tejto zmluve, získal a poskytuje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a disponuje ich preukázateľným písomným
súhlasom, udeleným v rozsahu a na účely tejto zmluvy. Všeobecné obchodné podmienky KISKA TRAVEL sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

V Poprade dňa:

Ďakujeme za dôveru a prajeme príjemný pobyt.

......................................................
Objednávateľ

............................................
KISKA TRAVEL

