
příjmení, jméno datum narození

ulice město PSČ

telefon, mobil email státní příslušnost

státní příslušnost

termín zájezdu země letovisko

nazev ubytování stravování

typ pokoje

druh dopravy

Komplexní 

pojištění 

Tarif K5S za       34 

Kč/os/den:

Tarif K6S za          

48 Kč/os/den:

8 dní 272 Kč 384 Kč IČ:

11 dní 374 Kč 528 Kč

12 dní 408 Kč 576 Kč

15 dní 510 Kč 720 Kč V dne:

Platební podmínky:                Kč

 Záloha: min. 50 % + pojištění

doplatek: do 100% 

CK KRASIM TOUR

Podpis zákazníka:

zplnomocňuji prodejce: 

prostřednictvím obchodního zástupce

osobně v sídle CK KRASIM TOUR, spol. s r.o.

základní cena

Číslo smlouvy/VS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

uzavřená ve smlyslu zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

Všechny zájezdy pořádané KRASIM TOUR, spol. s.r.o. 

jsou plně pojištěny ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. 

KRASIM TOUR,  spol. s. r. o.                                            
Sídlo a provozovna: Korunní 810/104,  Praha 10 – Vinohrady, PSČ 101 00

Provozovna: Masarykovo nám. 1102/37, Jihlava, PSČ 586 01

Tel: 567 313 639-40,  Tel.odbavení: 567 212 554, Fax: 567 212 555,  

KB JIHLAVA č. ú. 86 - 27 44 500 277/0100 

FIO Banka č. ú. 2700406107/2010     

www.krasimtour.cz, e-mail: info@krasimtour.cz, IČ: 26941279 

VYMEZENÍ ZÁJEZDU

(nebo obchodní zástupce)

Údaje ve Všeobecných podmínkách a katalogu, které jsem obdržel jako nedílnou součást cestovní smlouvy, jsou mi známy a souhlasím s nimi

a toto i jménem výše uvedených osob, které mne k uzavření smlouvy zmocnily. Zákazník je povinen uhradit platbu přímo CK Krasim Tour ve

stanovené výši a ve stanovené lhůtě. Úhradu provede buď sám hotově na pobočku CK Krasim Tour či na jeden z výše uvedených účtů,

případně udělí plnou moc třetí straně k provedení úhrady plateb. Za řádnou a včasnou úhradu platby odpovídá CK Krasim Tour vždy

zákazník. Stvrzuje, že byl seznámen s charakteristikou zájezdu, obsahem ceny zájezdu, že se v katalogu CK KRASIM TOUR, nebo na

www.krasimtour.cz seznámil se všemi charakteristickými znaky o ubytovacím místě, poloze, kategorii, stupni vybavenosti, počtem noclehů i s

rozsahem stravování. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že byl seznámen se

způsobem jejich zpracování v rozsahu uvedeném ve Všeobecných smluvních podmínkách. Zákazník při objednání volitelného pojištění

stvrzuje, že převzal pojistné podmínky, souhlasí s nimi a že mu byly poskytnuty údaje o pojistiteli a pojistném vztahu. Beru na vědomí, že

veškerá korespondence bude prováděna se zákazníkem č. 1. 

zasláním na e-mail zákazníka

CENA CELKEM:

CENY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ UNIQA PLNÁ MOC

Celkem Kč

Já, níže podepsaný: 

Datum podpisu:

k provedení platby zálohy/doplatku za výše specifikovaný zájezd na účet 

pořádajícího zájezdu  CK KRASIM TOUR spol. s r.o. IČ: 26941279.

při podpisu smlouvy

30 dnů před odjezdem

počet pokojů další objednané 

služby

BULHARSKO

nástupní místo/odlet

datum narozenícestující číslo / příjmení, jméno

ZASTUPUJÍCÍ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

SMLUVNÍ STRANY

              POŘÁDAJÍCÍ  CESTOVNÍ  KANCELÁŘ

                                   SMLOUVA O ZÁJEZDU

bytem: 

datum narození:

OBJEDNAVATEL (ZÁKAZNÍK)

Zákazník uzavírá s cestovní kanceláří tuto smlouvu o zájezdu podle § 2521 a nasl. občanského zákoníku i ve prospěch následujících osob:

3. 

4. 

1. 

2. 

6. 

5. 

7. 

Počet Cena za osobu

objednávám cestovní pojištění UNIQA

 splatnost dne: Předání pokynů na cestu proběhne:

Popis účtované ceny

pojištění storna zájezdu 

do 15.000,- 

pojištění storna 

zájezdu do 30.000,-

https://www.krasim

tour.cz/ke-

stazeni/limity

Jiné požadavky / přání klienta - bez záruky ze strany CK: Podpis zákazníka:

https://www.krasimtour.cz/ke-stazeni/limity
https://www.krasimtour.cz/ke-stazeni/limity
https://www.krasimtour.cz/ke-stazeni/limity

