
č. účtu: 

https://www.dianagroup.cz

PSČ + město:

Druh a číslo cestovního dokladu:

Spolucestující -  zastoupeni výše uvedeným zákazníkem

Datum narození Email Druh a číslo cestovního dokladu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Počet Cena *nepovinný údaj

Počet

I. záloha: splatná dne:

II. záloha: splatná dne:

doplatek: splatný dne:

………………………………. ………………………….. ………………………

Datum Podpis zákazníka Podpis prov. prodejce Potvrzení CK Diana Group Tour

Fakultativní příplatky

Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu jsou informace obsažené v nabídce zájezdu a také všeobecné obchodní podmínky. Zákazník svým podpisem smlouvy o zájezdu osvědčuje že:

a) mu byly předány všeobecné obchodní podmínky CK Diana group Tour s.r.o., které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu, že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni 

zákazníci souhlasí,

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, údaje o zdravotních požadavcích státu určení,

f) mu byl předán  kontakt na místního zástupce pořadatele,

je oprávněn smlouvu o zájezdu  uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících osob, a že  tyto další cestující osoby jej k jejich přihlášení a účasti na zájezdu řádně pověřily. Pokud zákazník uzavírá 

smlouvu o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech 

ZPŮSOB ÚHRADY

ZASTOUPENÁ PROVIZNÍM PRODEJCEM

Druh stravování:

ANO

Trvalé bydliště

Název zájezdu:

Nástupní místo:

Název ubytování:

Zákazník

Zapsaná v OR (obchodním rejstříku), vedený Krajským 

soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7557  

e-mail: info@dianagroup.cz

Přistýlka

Ulice č.p.:

Příjmení a jméno:

Druh pokoje:

Kontaktní e-mail:

Termín pobytu:

Zájezd

DIANA GROUP-TOUR s.r.o.

CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. 

Rekapitulace zájezdu *nepovinný údaj

IČO: 62064592, DIČ: CZ62064592

175675624/0300, ČSOB

                          SMLOUVA O ZÁJEZDU

Cena celkem 0

Poznámka

Dospělá osoba

Dítě

Sídlo: Jana Žižky 190, 513 01 SEMILY

tel.: 481 622 079 mob.: +420 603 198 340

Cena celkem

Doprava      

Autobusová doprava 3.190 Kč / osoba

NE

Pevné lůžko

Příjmení a jméno

Slevy

Poznámka

Datum narození:

Mobil:

B pohled hory BM pohled moře 

bez stravy polopenze 

 bez balkonu 

https://www.dianagroup.cz/

