
SUNNY TRAVEL s.r.o., cestovní kancelář

Kloboučnická 1735/26, 140 00  Praha 4

IČ: 25074067, DIČ: CZ 25074067

e-mail: info@sunnytravel.cz, www.sunnytravel.cz

tel. /fax: 323 673 209, tel.: 315 557 665, mob.: 602 308 594

Bankovní spojení: KB Praha 10, č. ú.: 7450980247 / 0100

Datum narození:

Jméno:

Země: Název ubytování: Doprava:

2.

4.

5.

6.

SPECIFIKACE ZÁJEZDU

CESTUJÍCÍ

Příjmení: Adresa: Datum narození:

1.

Rezervační číslo:

Obchodní zástupce:

Adresa:

Telefon:

e-mail:

Firma je registrována v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47387.

Pojištění záruky pro případ úpadku je sjednáno u pojistitele Generali Pojišťovna a.s. 

ZÁKAZNÍK / OBJEDNAVATEL

Příjmení:

Jméno:

SMLOUVA O ZÁJEZDU
uzavřená dle zákona č. 159/1999 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

3.

Země:

Letovisko:

Termín:

CENA ZÁJEZDU 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nástupní místo:

Svozy se uskuteční při min. účasti 8 osob, viz. VSP

Doplňující informace:

Skladba pokojů:

Stravování:

Název ubytování: Doprava:

CENA CELKEM 0,00 Kč

Pojištění:

Svoz:

Ostatní:

Místo a datum: Podpis za CA/CK: Podpis zákazníka:

SLEVY

0,00 Kč

Záloha dne:

Doplatek do:

Základní cena:

PŘÍPLATKY

Doprava:

Stravování:

Vzhledem k omezenému místu  
v zavazadlovém prostoru a ke  
zpřísnění dopravních předpisů  
je nutné použít na cestu autobu- 
sem kufr či tašku běžných  
rozměrů (do váhy 15kg/os.) a.pří- 
ruční zavazadlo do autobusu  
do váhy 5 kg. Přepravní řád je  
k nahlédnutí na www.sunnytravel.cz.

 
Cestování občanů ČR do zahraničí  
(po 26.6.2012 včetně cestování dětí) 
 je možné pouze s vlastním platným  
cestovním dokladem.  

Cestovní kancelář Sunny travel s.r.o.  se zavazuje na základě této smlouvy o zájezdu a v souladu s jejími podmínkami poskytnout zákazníkovi výše specifikovaný 

soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit celkovou smluvní cenu a případně další poplatky, které je podle smlouvy o zájezdu 

povinen zaplatit a nejsou zahrnuty v celkové smluvní ceně. Zákazník potvrzuje, že převzal katalog zájezdů v tištěné či internetové podobě a že se seznámil a 

rozumí  Všeobecným smluvním podmínkám cestovní kanceláře platným v den podpisu této smlouvy (k dispozici na www.sunnytravel.cz), které tvoří nedílnou 

součást této smlouvy a souhlasí s nimi i jménem spolucestujících osob, které ho k uzavření  Smlouvy o zájezdu zmocnily. Zákazník potvrzuje, že byl informován o 

pasových a vízových požadavcích pro všechny ve smlouvě uvedené cestující, o lhůtách pro jejich vyřízení a o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt 

vyžadovány s tím, že zodpovídá za splnění těchto požadavků za sebe i za své spolucestující.  Zákazník souhlasí, a to i na základě zplnomocnění jménem 

spolucestujících s tím, že osobní údaje, které jsou obsaženy v této Smlouvě o zájezdu, může touroperátor i prodejce v souladu se zákonem 101/2000 Sb. použít pro 

plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, pro svou evidenci a pro zasílání informačních materiálů. V souvislosti s implementací Nařízení (EU)

2016/679 (GDPR) Vás tímto z pozice správce osobních údajů informujeme, že osobní údaje klientů zpracováváme výhradně v souvislosti s pořádáním zájezdů či 

akcí a nejsou užívány k jiným účelům. Jsou k dispozici nejnižšímu možnému počtu zaměstnanců CK Sunny travel s.r.o. a dále fyzickým osobám a pracovníkům 

společnosti, které jsme angažovali jako zpracovatele za podmínek stanovených právními předpisy. Pojištění záruky pro případ úpadku je sjednáno u pojistitele 

Generali Pojišťovna, a.s. 

Místo a datum: Podpis za CA/CK: Podpis zákazníka:

Vzhledem k omezenému místu  
v zavazadlovém prostoru a ke  
zpřísnění dopravních předpisů  
je nutné použít na cestu autobu- 
sem kufr či tašku běžných  
rozměrů (do váhy 15kg/os.) a.pří- 
ruční zavazadlo do autobusu  
do váhy 5 kg. Přepravní řád je  
k nahlédnutí na www.sunnytravel.cz.

 
Cestování občanů ČR do zahraničí  
(po 26.6.2012 včetně cestování dětí) 
 je možné pouze s vlastním platným  
cestovním dokladem.  

Cestovní kancelář Sunny travel s.r.o.  se zavazuje na základě této smlouvy o zájezdu a v souladu s jejími podmínkami poskytnout zákazníkovi výše specifikovaný 

soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit celkovou smluvní cenu a případně další poplatky, které je podle smlouvy o zájezdu 

povinen zaplatit a nejsou zahrnuty v celkové smluvní ceně. Zákazník potvrzuje, že převzal katalog zájezdů v tištěné či internetové podobě a že se seznámil a 

rozumí  Všeobecným smluvním podmínkám cestovní kanceláře platným v den podpisu této smlouvy (k dispozici na www.sunnytravel.cz), které tvoří nedílnou 

součást této smlouvy a souhlasí s nimi i jménem spolucestujících osob, které ho k uzavření  Smlouvy o zájezdu zmocnily. Zákazník potvrzuje, že byl informován o 

pasových a vízových požadavcích pro všechny ve smlouvě uvedené cestující, o lhůtách pro jejich vyřízení a o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt 

vyžadovány s tím, že zodpovídá za splnění těchto požadavků za sebe i za své spolucestující.  Zákazník souhlasí, a to i na základě zplnomocnění jménem 

spolucestujících s tím, že osobní údaje, které jsou obsaženy v této Smlouvě o zájezdu, může touroperátor i prodejce v souladu se zákonem 101/2000 Sb. použít pro 

plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, pro svou evidenci a pro zasílání informačních materiálů. V souvislosti s implementací Nařízení (EU)

2016/679 (GDPR) Vás tímto z pozice správce osobních údajů informujeme, že osobní údaje klientů zpracováváme výhradně v souvislosti s pořádáním zájezdů či 

akcí a nejsou užívány k jiným účelům. Jsou k dispozici nejnižšímu možnému počtu zaměstnanců CK Sunny travel s.r.o. a dále fyzickým osobám a pracovníkům 

společnosti, které jsme angažovali jako zpracovatele za podmínek stanovených právními předpisy. Pojištění záruky pro případ úpadku je sjednáno u pojistitele 

Generali Pojišťovna, a.s. 


