ZMLUVA O ZÁJAZDE
Uzatvorená podľa § 16 a súv. zák. č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených
službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom
ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
ZMLUVNÉ STRANY

Cestovná kancelária:
FAJN TOUR, s.r.o.
Žitná – Radiša 225, 956 41 Uhrovec
IČO: 50 372 564 IČDPH: SK 212 030 3614
Zapísaná v OR OS Trenčín: Oddiel: sro vložka číslo: 33288/ R
ÚČET: TATRABANKA, IBAN:SK2711000000002948027995

Číslo zmluvy/Variabilný symbol:
Cestovná agentúra/predajca:

CESTUJÚCI: Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu, PSČ:
Tel. kontakt:
SPOLUCESTUJÚCI:
Por. č.
Meno a priezvisko:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ZÁJAZD:
Krajina:

Dátum narodenia:
Číslo OP, PAS:
Email:
Dátum narodenia.:

OP, PAS:

Nástupné miesto:

Predmetom zmluvy je záväzok obstarať pre objednávateľa zájazd:
Termín zájazdu:

Názov zájazdu:

Doprava:

Strava:

Počet dní/nocí:

Typ ubytovania:
Názov služby:

a tomu zodpovedajúci záväzok cestujúceho zaplatiť cestovnej kancelárii dohodnutú cenu:
Cena:
Počet:
Celkom:

Príplatky:

Celková cena zájazdu:
Záloha:

Dátum úhrady:

Doplatok:
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Dátum úhrady:

EUR

Informácie a pokyny k zájazdu budú doručené:

e-mailom

osobne

poštou predajcovi

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde sú Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie, informácie
zverejnené na webovom sídle www.fajntour.sk, príslušný katalóg, ďalšie informačné materiály s ktorými sa
cestujúci oboznámil pred uzavretím tejto zmluvy.
Cestovná kancelária informovala a odporúča cestujúcemu uzavretie cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov, ktoré
rieši aj prípadné krytie nákladov spojených s odstúpením od zmluvy o zájazde, alebo iných nákladov, ktoré môžu vzniknúť
cestujúcemu najmä v prípade nehody, ochorenia alebo smrti. V prípade neuzavretia cestovného poistenia pre účastníkov
zájazdov cestujúci berie na vedomie, že v prípade škodovej udalosti alebo pri nenastúpení na cestu si nemôže nárokovať
náhradu škody a ani žiadne iné nároky z titulu poistenia. Medzi cestujúcimi sa nenachádza osoba, ktorá by bola maloletým
bez sprievodu rodiča, alebo inej oprávnenej osoby, prípadne iná osoba vyžadujúca špeciálnu starostlivosť.
Cestujúci akceptovaním zmluvy tiež potvrdzuje, že bol oboznámený so Všeobecnými zmluvnými podmienkami
cestovnej kancelárie a tieto Všeobecné zmluvné podmienky akceptuje a súhlasí s nimi, to všetko aj v mene a na
účet všetkých ostatných spolucestujúcich.
Cestujúci akceptovaním zmluvy súhlasí so spracúvaním osobných údajov všetkých osôb v rozsahu - meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa, ktoré sú cestujúcimi v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, v informačnom systéme cestovnej kancelárie, ktoré poskytol prostredníctvom tejto zmluvy. Cestujúci
súčasne vyhlasuje, že je splnomocnený ostatnými osobami, ktoré sú cestujúcimi, ktorých osobné údaje sú uvedené v
tejto zmluve, na uvedenie ich osobných údajov do tejto zmluvy a na udelenie ich súhlasu na ich použitie na účel
spracovania a na dobu potrebnú na poskytnutie zájazdu a realizácie súvisiacich práv a povinností. Účelom spracovania
je zabezpečenie poskytnutia služieb tvoriacich zájazd. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám za účelom plnenia
služieb dohodnutých v tejto zmluve a to aj cezhranične. Cestujúci prehlasuje, že bol riadne poučený o svojich právach
súvisiacich s ochranou osobných údajov ako dotknutej osoby, tak ako sú tieto upravené na www.fajntour.sk v časti
"Ochrana osobných údajov" a o uvedenom bude informovať všetkých cestujúcich.
V prípade zakúpenia cestovného poistenia cestujúci ďalej potvrdzuje, že bol oboznámený a prevzal príslušné
poistné podmienky Union (VPP - CP) pre poistenie účastníkov zahraničných zájazdov, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou zmluvy, kde je uvedené poistné krytie, poistné sumy a jednotlivé poistenia.
Cestovné poistenie pre účastníkov zahraničných zájazdov: Mandátna zmluva č.: 37-711-011.
Poistenie záruky pre prípad úpadku cestovnej kancelárie: Poistná zmluva: 11 – 64702.
CK je poistená pre prípad úpadku podľa zákona 170/2018 Z.z. v UNION poisťovňa a.s., Karadžičová 10, 813 60
Bratislava, Slovenská republika. IČO: 31322021, DIČ: 2020800353 v zmysle Všeobecných poistných podmienok poistenia
zájazdu a spojených služieb cestovného ruchu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

Miesto a Dátum

Podpis cestujúceho:
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Pečiatka a podpis predajcu

