BASIS Inc. s.r.o.
CESTOVNÍ AGENTURA ČAS
Dobšická 2295/2, 669 02 Znojmo
IČ: 251 31 460; DIČ: CZ 251 31 460
spol. je zaps. v OR vedeném KS v Brně, odd. C, vl. 44430

Tel.: +420 515 224 292
E-mail: ck@cas-zn.cz
Web: www.cas-zn.cz/ck

Přihláška - objednávka (apartmánu, služby)
Cestovní smlouva (pro zájezd - zákon č. 159/1999 Sb.)

č.

Pobyt
Země:

Termín
od:
do:
Chorvatsko
apartmány AUSTER
apartmán č.
Put Stinica 13, Okrug Donji, Čiovo
Požadovaný počet apartmánů:
Dospělých osob:
Dětí:
Doprava: vlastní
Strava:
bez stravy
Jiné:
ložní prádlo
ručník, osuška
předložka před sprchu
závěrečný úklid
(položky "jiné" označit dle požadavku a počtu - cena viz ceník)
Zákazník
Jméno:
Příjmení:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
Datum narození:
e-mail:
Cestovní pas, OP:
Přihlašuji závazně k pobytu další osoby, u kterých mám právo zastupování (pokud je více přihlášených osob,
přiloží se podrobný seznam):
Jméno:
Příjmení:
Adresa:
Datum narození:
Cest. pas, OP:

!! Tuto část vyplní CA !!
Zúčtování objednaných služeb v Kč
Apartmán
Počet

Celkem Kč

Základní cena
*

Příplatek za jiné služby (viz. ceník)
Sleva
Osoba navíc, dítě 6-12 let (viz. ceník)
Celková cena
Kč
Splatno
Zaplaceno
Záloha
Kč
Splatno
Zaplaceno
Doplatek
Kč
Splatno
Zaplaceno
*
Pozn. : položku "jiné" je možno hradit na místě též v měně HRK či EUR dle aktuálního kurzu.
Přihlašuji sebe a jako zplnomocněná osoba i výše uvedené osoby na zájezd-pobyt, beru na vědomí a souhlasím s cenou a přiloženými
"Rezervačními podmínkami" CA ČAS, jejíž provozovatelem je firma BASIS Inc. s.r.o., včetně splnění veškerých povinností, vyplývajících
z těchto podmínek současně s ostatními přihlášenými účastníky. Po zaplacení celé ceny zájezdu-pobytu se stáváte spolu s přihlášenými
osobami účastníky pobytu-zájezdu. Dále se řiďte pokyny na cestu, které Vám budou předány-zaslány. Bankovní spojení: Fio banka, a.s.,

č. ú.: 2500768533/2010. Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby CA ČAS spojené s touto objednávkou.

Místo a datum

Razítko a podpis zástupce CA

Podpis objednavatele

