
Pořadatel: Cestovní kancelář SKI TIME s.r.o., IČO: 09381937, sídlem Ve Slatinách 688, 277 11 Libiš, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 335463, zastoupená 

Petrem Veselým, jednatelem 
ČÁST A - VYPLNÍ ZÁKAZNÍK
Příjmení, titul datum narození

město

uzavírá s cestovní kanceláří tuto smlouvu o zájezdu podle § 2521 a násl. Občanského zákoníku za sebe a ve prospěch 
následujících účastníků zájezdu:

Tato část A slouží jako podklad pro přípravu cenové nabídky zimního zájezdu.
Bez vyplnění části A nemůže cestovní kancelář vypočítat přesnou cenu zájezdu.

ČÁST B -VYPLNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Skipas na dní, služby delegáta, pojištění proti úpadku CK, ubytování:
Na adrese:

Doprava do destinace a zpět, pojištění proti stornu zájezdu a případná další pojištění (doporučujeme klientům uzavřít 
samostatně).

obývací místnost s kk počet lůžek: ložnice: počet lůžek: počet parkovacích míst:
počet míst v garáži:

Základní cena na osobu x počet osob =
Příplatek na osobu x počet osob =
Příplatek na osobu x počet osob =
Příplatek na osobu x počet osob =
Sleva na osobu x počet osob =
Sleva na osobu x počet osob =
Sleva na osobu x počet osob =

Cena zájezdu

Cena celkem =

Zákazník podpisem osvědčuje, že mu byly předány všeobecné obchodní podmínky CK a informace s podrobným 
vymezením zájezdu. Zákazník vzal na vědomí, že také tyto dokumenty obsahují pro něj závazné informace a tvoří 
nedílnou součást smlouvy o zájezdu.

Splatnost ceny
Zálohu ve výši:
Doplatek ve výši: 
Č. účtu:

zaplaťte do
zaplaťte do 

Variabilní symbol:

Adresa: ulice
Mobilní telefon

v termínu: 

jméno
číslo popisné

email

V V dne

SKI TIME s.r.o

dne

Zákazník    (podpis)  

psč

Zájezd zahrnuje:

Zájezd nezahrnuje: 

zaplaceno dne
zaplaceno dne

Příjmení Jméno Datum narození Email
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