ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA UBYTOVÁNÍ
ITÁLIE – GARGÁNO:

TERMÍN:

Evidenční číslo:

Cena ubytování celkem:

Příjezd:

JAMAICA CAMPING

Odjezd:

PUNTA RODI

Karavan

Záloha – zaplaceno:

Litoranea Rodi Garganico
Lido del Sole

Stan

dne:

71012 Rodi Garganico (Fg); Italy

Apartmán

Doplatek splatný do:
Datum:

TEL. KEMP: +420 604 586 365
Příjmení, jméno, titul:

Večeře:

Datum narození:

Číslo pasu:

Částka:

Částka:

Adresa trvalého bydliště; PSČ

Telefon:

Osoba zmocněná k podpisu závazné přihlášky starší 18. let

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poznámky:

Doprava vlastní: přijedeme autem

vlakem

autobusem

letecky

s CK: …….…………………..

Před odjezdem zkontrolujte platnost svého pasu – nejméně 6 měsíců od vstupu do Itálie

Neodjíždějte bez pojištění léčebných výloh v zahraničí.
IČO: 479 45 931
CA Karla Hudečková
SURF TOUR
Mikulčická 10
627 00 Brno
tel. /fax Brno: 539 013 215, mobil: 604 586 365
mobilní tel. i do Itálie +420 604 586 365

Pojistku uzavřete u jakékoli pojišťovny.
Bankovní spojení:

ČS Brno č.ú.: 2001199196 / 2010
Variabilní symbol: (Evidenční číslo)

E-mail: surftour@surftour.cz
Internet: www.surftour.cz

Nedodrží-li zákazník lhůty pro úhradu zálohy a doplatku bude jeho rezervace po uplynutí lhůty zrušena bez možnosti náhrady ze strany Cestovní agentury Karla
Hudečková SURF TOUR ( dále jen CA ). Smluvní vztah mezi CA a zákazníkem vzniká na základě podepsané Závazné přihlášky ubytování, jejího potvrzení
ze strany CA. Za řádnou a včasnou úhradu plateb CA vždy odpovídá zákazník, tedy i při provizním prodeji, kdy zákazník zplnomocňuje prodejce k platbám.
Zákazník je povinen poslat zpět CA spolu s podepsanou smlouvou doklad o zaplacení zálohy nebo celé úhrady na účet CA. Potvrzení od CA s pokyny
pro ubytování budou zaslány na adresu první osoby, pokud zákazník nepožádá jinak. Zákazník má možnost si je vyzvednout osobně.

Svým podpisem přihlašuji sebe a své spolucestující a stvrzuji, že jako zástupce všech výše uvedených osob jsem se seznámil se Všeobecnými
podmínkami CA Karla Hudečková SURF TOUR. Podmínky přijímám a prohlašuji, že všichni byli s nimi seznámeni a bezvýhradně s nimi souhlasí.

Datum:

Jméno:

Potvrzení prodejce CA Karla Hudečková SURF TOUR:

Zastupující prodejce:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Datum:

Podpis:

