
Telefon:
Mobil:

Telefon:
Mobil:

Telefon:

Služba Počet

E-mail: 

Jméno a příjmení:

Termín:

6.

Bydliště

          Celkem 

0 KčCena celkem                                 

Cestovní pojištění  dítě 0 Kč

Cestovní pojištění  senior 0 Kč

ZASTUPUJÍCÍ PRODEJCE:

ROZSAH SLUŽEB:

Slevy ( zadejte jednotkovou cenu v záporné hodnotě) 0 Kč

Cestovní pojištění 0 Kč

Adresa:
IČ:
DIČ:

ZÁKAZNÍK - OBJEDNATEL:

2.

4.

774 944 051 E-mail: info@ck-cile.cz
777 025 093 www.ck-cile.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Sp. zn. C 40496 vedená 
u Krajského soudu v Hradci Králové.

SMLOUVA O ZÁJEZDU číslo smlouvy: přidělí pořadatel 
uzavřená mezi Cestovní kanceláří ČiLe s.r.o. a zákazníkem dle §2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. CK je pojištěna proti úpadku dle 
zákona u ERV Evropské pojišťovny, a.s.

Cestovní kancelář ČiLe s.r.o. kancelář: Moravská 460, 560 02 Česká Třebová 
CESTOVNÍ KANCELÁŘ - POŘADATEL ZÁJEZDU:

IČ: 06563431
DIČ: CZ06563431
SOS linka (pro případ nesnází a vad zájezdu): 
tel: +420 777 025 093, e-mail: info@ck-cile.cz.

sídlo: Rybník 244, 560 02 Česká Třebová

Destinace:  
Zájezd:
Ubytování: Pokoje:

Adresa: 

Název:

E-mail:

3.

5.

Příjmení a jméno Datum narození

1.

Strava: Cestovní pojištění:
Doprava: Nástupní místo:                                                          

ÚCASTNÍCI ZÁJEZDU: 

Základní cena dospělý 0 Kč
Základní cena dítě, senior 0 Kč

CENA ZÁJEZDU: 
    Jednotková cena

Další příplatky 0 Kč



 Kč

 Kč

INFORMACE O PLATBĚ

Variabilní symbol: den odjezdu zájezdu (např. 05062021)
Při podpisu 
smlouvy: Splatnost: Uhrazeno celkem:

Cena zahrnuje: 

Cena zájezdu nezahrnuje:

Nezávazné požadavky:

Bankovní účet: ČSOB č.ú. 279749384/0300

 Kč

Služby cestovního ruchu se poskytují v českém jazyce. Zájezd nemusí být vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 35
Zákazník svým podpisem potvrzuje že převzal Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře ČiLe s.r.o., které tvoří nedílnou
součást této smlouvy a souhlasí s nimi a to jménem svým a všech uvedených osob. Další přihlašované osoby zastupuje s jejich
souhlasem a bude je o všem informovat. Pořadatel komunikuje pouze s objednatelem (pokud není vyžádáno jinak). Zákazník
potvrzuje že byl seznámen s aktuálním katalogem CK (www.ck-cile.cz), který obsahuje další informace k zájezdu. Také potvrzuje že
byl informován o vízových a pasových požadavcích, jakož i o zdravotních dokladech vyžadovaných pro potřeby cesty. Tato smlouva
nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami, účinnosti pak nabývá okamžikem úhrady zálohy. Pro případ, že zákazník
nezaplatil řádně a včas zálohu, zaniká smlouva o zájezdu s účinky od počátku.

Datum: Podpis objednatele: Prodejce potvrzuje výše uvedenou smlouvu: 

Doplatek: Splatnost: Zbývá uhradit:Upozorňujeme , že žádná třetí osoba není oprávněna k přijetí plateb za CK ČiLe , ledaže se prokáže dokladem o zmocnění, příp.
smlouvou o inkasu; tím není dotčeno právo zákazníka ustanovit svého zmocněnce pro platbu, avšak za jeho jednání odpovídá
zákazník.

                                    Kč


