CESTOVNÍ SMLOUVA (PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD)

Obchodní zástupce:

uzavřená ve smyslu zákona č. 159/1999 sb. mezi CK a zákazníkem č.1.
CK BONDO, cestovní kancelář provozovaná JS a partner s.r.o., ve smlouvě s označením CK,
se sídlem Jana Zajíce 2880/28, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, jednatel Ing. Štěpán Jarošinec,
IČ: 47310391, DIČ: CZ47310391, Banka: Komerční banka a.s., číslo účtu: 107-9302820267/0100
Kancelář CK BONDO: Špitálské náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 216 452, e-mail: bondo@bondo.cz, www.bondo.cz
Cestovní smlouva obsahuje přílohu č.1 a č. 2: ne

Zájezd:

Číslo smlouvy:

ZÁKAZNÍK:

PŘÍPLATKY:

1 Jméno a příjmení:
Adresa vč. PSČ:
Dat.nar. / rod.číslo:
E-mail:
Telefon:

Extra příplatek/sleva
A
B

Nástupní místo:

C
Pojištění storna:

Sleva:

ZÁKAZNÍK č.1 uzavírá cestovní smlouvu dle zákona 159/1999 Sb. ve prospěch následujících osob, u více než 4 osob jsou uvedeny v příloze č.1:

2 Jméno a příjmení:
Adresa vč. PSČ:
Dat.nar. / rod.číslo:
E-mail:
Telefon:
3 Jméno a příjmení:
Adresa vč. PSČ:
Dat.nar. / rod.číslo:
E-mail:
Telefon:
4 Jméno a příjmení:
Adresa vč. PSČ:
Dat.nar. / rod.číslo:
E-mail:
Telefon:

Extra příplatek/sleva
A
B

Nástupní místo:

C
Pojištění:

Pojištění storna:

Sleva:
Extra příplatek/sleva
A
B

Nástupní místo:

C
Pojištění:

Pojištění storna:

Sleva:
Extra příplatek/sleva
A
B

Nástupní místo:

C
Pojištění:

Pojištění storna:

Sleva:

Osoba

CENA ZÁJEZDU :
Cena
zájezdu

Cestovní
pojištění

Neob.lůžk
Extra
o/singl sedadlo v
pokoj
busu

Svačiny

Letenka Kajuta 4L Kajuta 2L

Pokoj 4L
Ve stanu
spol.soc.

Extra
A

Extra
B

Extra
C

Záloha

Sleva Doplatek

Celkem Kč

1
2
3
4
U více než 4 osob je cena zájezdu uvedená v příloze č. 2.

CENA CELKEM Kč

TERMÍN PLATEB :
Rezervační poplatek:
Termín:

Záloha:
Termín:

Bankovní účet: 107-9302820267/0100 Var.symbol:

Doplatek:
Termín:
IBAN: CZ0601000001079302820267 SWIFT: KOMBCZPPXXX

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA č.1: Potvrzuji, že já i další zákazníci z této sm louvy, souhlasí se Všeobecnými smluvními podmínkami a jsme seznámeni s vymezením
zájezdu, a že jsem převzal katalog zájezdu CK . Zavazuji se, že převezmu veškeré povinnos vůči CK vyplývající z této smlouvy za zákazníky z této smlouvy. Nejsem
si vědom žádných omezení a překážek, které by ohrozily můj zdravotní stav či bezpečnost kvůli účas na tomto zájezdu.

Ubytování:
Stravování:
Doprava:

Dvousedadla do pořadníku:

Trasa:
Poznámka:

Datum podpisu smlouvy:

Podpis zákazníka:

Podpis a razítko prodejce:

Tato smlouva zcela nahrazuje smlouvy s dřívějším datem podpisu vystavené pod stejným
číslem. Všechny platby za nahrazané smlouvy se použijí pro tuto smlouvu.

PROSÍME O ZASLÁNÍ PODESPANÉ KOPIE ZPĚT , POŠTOU nebo EMAILEM, DĚKUJEME.

Všeobecné smluvní podmínky (dále VSP)
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Všeobecné smluv ní podmínky jsou nedílnou součástí
cestov ní smlouv y (dále jen CS) mezi cestov ní kanceláří CK BONDO, dále jen CK,
prov ozov ané společností JS a partner s.r.o., Jana Zajíce 2880/28, Ústí nad Labem 400
11, IČ: 47310391, DIČ: CZ47310391 a zákazníkem - účastníkem zájezdu. Uv edené
v šeobecné podmínky pro účast na zájezdech CK se řídí ustanov ením občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb. § 2521 až 2544 a v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. o
některých podmínkách podnikání v oblasti cestov ního ruchu.

Stornov ací poplatky se neplatí, pokud zákazník za sebe v y šle náhradníka, který
písemně potv rdí, že souhlasí s uzav řenou CS. Pův odní účastník odpov ídá za
inf ormov anost náhradníka. Pokud se zákazník přehlásí na jiný zájezd CK dřív e než 45
dnů před odjezdem, stornov ací poplatky se na pův odní zájezd neplatí a zárov eň platí, že
stornov ací poplatky na tento další zájezd jsou v ždy 100 % z ceny zájezdu.

7. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU. CK má práv o zrušit zájezd při nedosažení minimálního počtu
zákazníků a je pov inna toto oznámit v šem řádně přihlášeným neprodleně nejpozději v šak
do 14 dnů před zahájením zájezdu. CK má práv o na zrušení zájezdu v důsledku
2. PŘEDMĚT SMLOUVY A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU. Předmětem CS je zájezd neodv ratitelné události, které CK nemohla zabránit, kdy koli před odjezdem nebo během
pořádaný CK uv edený v CS a specif ikov aný v katalogu CK a upřesněný v podrobných zájezdu. Při zrušení zájezdu před jeho odjezdem se v rací účastníkům úhrada v plné v ýši,
poky nech pro účastníky , nebo jiné služby cestov ního ruchu sjednané indiv iduálně. CK si při zrušení během zájezdu se v rací úhrada za neposky tnuté služby .
v y hrazuje práv o v nezby tném rozsahu změnit program, trasu a další sjednané služby v
záv islosti na objektiv ních podmínkách (doprav ní situace, počasí, úrazy , onemocnění, 8. CESTOVNÍ DOKLADY. Každý účastník zájezdu musí mít platný cestov ní doklad.
mimořádné případy , kondice účastníků aj.) a s ohledem na bezpečnost účastníků. Změna Pokud je nutné zajistit v stupní v íza do nav štív ených států, je zákazník pov inen si
pořadí a dne programu se nepov ažuje za změnu programu. Smluv ní v ztah v zniká potřebná v íza zajistit sám. CK nenese odpov ědnost za případné problémy v zniklé v
podepsáním CS a zaplacením zálohy nebo plné ceny zájezdu. CS musí být uzav řena v souv islosti s neplatnými cestov ními doklady a v eškeré náklady z toho ply noucí nese
souladu s těmito VSP přímo s CK nebo prostřednictv ím obchodního zástupce, který plně účastník.
jedná na základě a v mezích uzav řené obchodní smlouv y a udělené plné moci. CS musí
být uzav řena písemnou f ormou, za kterou je pov ažov áno doručení podepsané CS do CK
9. VĚKOVÉ A ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ. Každý zákazník musí zv ážit náročnost zájezdu
osobně, poštou, f axem, e-mailem či jinými elektronickými prostředky (§ 561, § 562
v zhledem ke sv é kondici a zdrav otnímu stav u a případně sv ou účast konzultov at se
Občanského zákoníku). Účastníkem zájezdu s nárokem na posky tov ání služeb se stáv á
sv ým lékařem. Děti mladší 15 let se mohou zúčastnit zájezdu pouze v doprov odu
zákazník až po podepsání CS a její zaplacení v plné v ýši. Platnými doklady účastníka
odpov ědné osoby starší 18 let. Zákazník je pov inen inf ormov at CK předem o sv é
zájezdu jsou CS a potv rzení o plné úhradě zájezdu v četně příplatků.
případné nemoci, jež by mohla způsobit jakékoli omezení pro absolv ov ání zájezdu. CK si
v y hrazuje práv o v tomto případě požádat kteréhokoliv zákazníka o předložení lékařského
3. CENA. Ceny zájezdů a služeb jsou smluv ní cenou mezi CK a zákazníkem. Jsou dobrozdání.
pov ažov ány za zálohu až do realizace zájezdu. CK má práv o v souladu s ustanov ením
občanského zákoníku (§2530) zv ýšit pův odní cenu zájezdu v případě, že dojde ke
10. ODPOVĚDNOST ZA ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU. Zákazník se účastní zájezdu a jeho
zv ýšení ceny doprav y či směnného kursu české koruny v průměru o v íce než 10 % od programu, včetně sportovní části, dobrovolně, na vlastní nebezpečí a
v y dání katalogu. V případě zv ýšení ceny zájezdu o v íce než 10 procent může zákazník odpovědnost. CK a v edoucí zájezdu nenesou odpov ědnost za nev hodnou v ýstroj a
do 14 dnů po oznámení této skutečnosti zrušit sv ou účast na zájezdu bez stornov acích v ýzbroj při pěších či cy klistických túrách a za sv év olné nedodržov ání bezpečnostních
poplatků. Pokud tak neučiní, je pov inen doplatit rozdíl ceny . Zv ýšení ceny o méně než prav idel. CK nezodpov ídá za obstarání, posky tnutí a přeprav u léků a potřebných pro
10 % není pov ažov áno za dův od k odstoupení od smlouv y . V ceně zájezdu jsou služby účastníka zájezdu. Podepsáním CS se zákazník zav azuje řídit se během zájezdu poky ny
uv edené u jednotliv ých zájezdů v katalogu. Fakultativ ní služby , které nejsou v CS v edoucích zájezdu, chov at se tak, aby nerušil jeho průběh nebo ostatní účastníky ,
v y jmenov ány , nejsou součástí ceny zájezdu.
respektov al zákony nav štív ené země a naší republiky . V případě indiv iduálního
Fakultativ ní služby , kterou jsou uv edené v katalogu a jež nejsou v CS v y jmenov ány , programu je pov inen inf ormov at v edoucího zájezdu o plánov ané trase a programu.
nejsou garantov ány v ýší ceny a dostupností.
Vedoucí zájezdu má práv o v y loučit zákazníka z části programu, pokud jeho v y bav ení a
4. ÚHRADA. Záloha činí 40 % z ceny zájezdu a je splatná do 14 dnů od data podepsání
smlouv y . Část zálohy může být zaplacena f ormou rezerv ačního poplatku v e v ýši 500 Kč
/ osobu, v tomto v případě je splatnost zálohy a rezerv ačního poplatku dle dohody v
cestov ní smlouv ě. Je-li datum podepsání smlouv y pozdější než 45 dnů před odjezdem,
činí záloha 100 % a je splatná nejpozději 30 dnů před odjezdem. Doplatek 60 % z ceny
zájezdu je splatný nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu. V případě, že do odjezdu
zájezdu zbýv á méně než 30 dnů od data podepsání smlouv y , hradí se záloha 100 % z
ceny zájezdu nejpozději do 2 dnů od data podepsání CS. Při uplatnění některých slev jsou
termíny úhrad nahrazeny podmínkami jednotliv ých slev . V případě, že nejsou zálohy či
doplatky uhrazeny podle termínů uv edených v CS, je CK opráv něna smluv ní v ztah zrušit
a zrušit zájezd zákazníkov i. Zákazník o tom bude v y rozuměn a dále je zákazník pov inen
zaplatit storno poplatek v e v ýši dle čl. 7.

okamžitý zdrav otní stav neodpov ídají náročnosti programu, či je-li zákazník pod v liv em
alkoholu či omamných látek. V krajním případě může v edoucí v y loučit zákazníka ze
zájezdu. Neúčast na programu z v ýše uv edených dův odů se nepov ažuje za nenaplnění
služeb ze strany CK a nezakládá práv o na náhradu. CK neručí za majetek účastníků v
případě poškození, zničení, ztráty či krádeže a za jejich zdrav í, av šak v průběhu zájezdu
se jeho pracov níci budou snažit, aby tato rizika eliminov ali. Zákazník se zav azuje, že se
během zájezdu bude chov at a jednat tak, aby nepoškozov al a negativ ně neov liv ňov al
přírodu a okolní prostředí.

11. REKLAMACE. Zákazník má práv o reklamov at služby , které mu neby ly posky tnuty v
plném rozsahu či kv alitě nebo by la-li porušena uzav řená CS. Je pov inen učinit tak na
místě a v době zájezdu písemně bez zby tečného odkladu u v edoucího zájezdu. Není-li
možné v y řídit reklamaci na místě, je nutné pořídit zápis s uv edením předmětu
reklamace, osobních údajů zákazníka, datem ohlášení a v edoucí zájezdu jej potv rdí. CK
5. SLEVY. K zájezdům jsou v katalogu nabízeny slev y . Nároky na slev y uplatňuje je pov inna reklamaci v y řídit bez zby tečného odkladu nejpozději do 30 dnů od jejího
zákazník sám při sjednáv ání CS. Slev y nelze uplatnit dodatečně. Jsou-li u jednotliv ých uplatnění. Zákazníkov o práv o na reklamaci zanikne, neby lo-li uplatněno do 1 měsíce od
slev uv edeny podmínky jejich nárokov ání, jsou ty to podmínky součástí CS a nahrazují skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd
ekv iv alentní podmínky VSP (termíny úhrad apod.). Slev y nelze uplatnit na akční ceny podle CS ukončen.
zájezdů, resp. zájezd s akční slev ou. Lze uplatnit pouze jednu slev u na jeden zájezd.
Věrnostní sleva: Každý, kdo se jednou účastnil zájezdu CK BONDO získá pro další
zájezdu slev u 3 %, max. 300 Kč.
Studentská sleva: Pro studenty do 26 let v ěku po předložení ISIC karty slev a 3 %,
max. 300 Kč.
Dětská sleva: Pro děti do 15 let v ěku v četně je slev a 3%, max. 300 Kč. Děti do 3 let bez
nároku na lůžko a sedadlo v doprav ním prostředku mají slev u 100 %.
Skupinová sleva: pro 6 účastníků a v ýše činí slev a 3 % max. 300 Kč/osobu.
Podmínkou posky tnutí skupinov é slev y je úhrada celé ceny zájezdu za v šechny
účastníky jedním plátcem.
Sleva za včasné přihlášení. Slev a 3 %, maximálně 300 Kč, při uzav ření CS 6 měsíců a
v íce před odjezdem na zájezd.

12. POJIŠTĚNÍ. V ceně zájezdů je pojištění stornov acího poplatku dle čl. 7 při zrušení
zájezdu zákazníkem dle čl. 6. CK v y platí pojistné plnění na stornov ací poplatek, jestliže
je dův odem neúčasti pojištěného na zájezdu neočekáv ané v ážné onemocnění, úraz nebo
smrt pojištěného nebo spolucestujícího, k němuž je pojištěný v e v ztahu osoby blízké dle
§ 22 občanského zákoníku. Pojistné plnění činí 70 % ze storno poplatku. Maximální plnění
je 12 000 Kč, minimální spoluúčast pojištěného činí 1 500 Kč.
CK je v souladu se zákonem pojištěna proti úpadku, toto pojištění je již zahrnuto v
ceně zájezdů.

13. PRŮVODCI. Na zájezdech jsou k dispozici jeden nebo v íce prův odců. Prův odce dbá
na hladký průběh zájezdu, podáv á základní inf ormace o nav štív ených místech, v ede
denní program, organizuje prohlídky a uby tov ání. V místech, kde je v y žadov ána místní
6. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOVACÍ PODMÍNKY. Zákazník má práv o kdy koliv před
licence na prův odcov stv í, prův odce inf ormace nepodáv á. Prův odci nejsou horští v ůdci.
zahájením zájezdu zrušit sv ou účast, a to písemným oznámením. Zrušení účasti nastane
okamžikem doručení tohoto oznámení CK. Zákazníkov i bude v tomto případě účtov án
14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v
stornov ací poplatek. Již zaplacená částka za zájezd bude použita na částečnou nebo
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) uv edených v CS pro potřeby CK, a to v ýhradně za
celou úhradu stornov acího poplatku.
účelem pořádání zájezdu a zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb v cestov ním
7. STORNOVACÍ POPLATEK se skládá z ceny v šech příplatků plus ceny letenky plus ruchu zákazníkov i. Dále prohlašuje, že je zmocněn, a tímto uděluje souhlas v e smy slu §
5 odst. 2 zák. č.101/2000 Sb. i jménem dalších osob uv edených na CS.
částky v y počtené dle následujících podmínek při zrušení zájezdu před odjezdem:
-

v íce jak 60 dnů 300 Kč / osobu pro cestov ní smlouv y do 4 osob
v íce jak 60 dnů 20 % z katalogov é ceny zájezdu pro smlouv y nad 4 osoby
60 - 41 dnů 25 % z katalogov é ceny zájezdu,
40 - 14 dnů 55 % z katalogov é ceny zájezdu,
13 - 8 dnů 70 % z katalogov é ceny zájezdu,
7 - 2 dnů 80 % z katalogov é ceny zájezdu,
1 den nebo v den odjezdu nebo jestliže se nedostav í k odjezdu nebo přeruší
účast na zájezdu z v lastní v ůle nebo má-li neplatné nebo neúplné cestov ní
doklady činí storno poplatek 100 % z katalogov é ceny zájezdu.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. Ty to v šeobecné podmínky platí pro v šechny zájezdy
zv eřejněné v katalogu CK BONDO a na www.bondo.cz, pokud u zájezdu nejsou uv edené
jiné podmínky . V případě nutnosti může CK aktualizov at ty to v šeobecné podmínky
zv eřejněním na www.bondo.cz, a ty to aktualizov ané podmínky budou platit pro v šechny
zákazníky , kteří uzav řou CS po datu zv eřejnění. Zákazník souhlasí s tím, aby v příštích
obdobích by l na jeho adresu a adresu osob v e smlouv ě uv edených, zasílán katalog
ev ent. další písemnosti CK BONDO v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
Ty to VSP jsou platné od 19.9. 2016 do v y dání nov ých VSP.

