
         Číslo účtu: 19-9130480277/0100

           Variabilní symbol: číslo zájezdu

Zpráva pro příjemce: jméno zákazníka
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CENA CELKEM

Uhrazeno dneZpůsob platby

Příplatek za

Platby

Druhá záloha (-)

0,00

Cestovní pojištění GENERALI

Různé (+/-)

Strava

Číslo pasu

ZÁKAZNÍK ZASTUPUJE TYTO DALŠÍ ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU

26.8 4.9.2011

polopenze

Země

E-mail

2L kajuty vč. AC + WC

Trvalé bydliště

 DIČ: CZ44793740

Ubytování

CESTOVNÍ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA CESTOVNÍCH SLUŽEB

uzavřená ve smyslu zákona č.159/99 Sb. A §852a zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku
10260409

Termín odZákazník

Číslo zájezdu

AGM TRAVEL spol. s r.o.

Severozápadní IV. 382/45, 141 00 Praha 4

tel./fax 272 761 820, mobil 602 611 566

e-mail: agmtravel@agmtravel.cz

Jméno a příjmení

bus z Prahy

CHORVATSKO

LOĎ ALOHA

Rodné čísloPříjmení Jméno

Doprava

podpis zástupce CKpodpis zákazníka

Všechny zájezdy pořádané cestovní kanceláří AGM TRAVEL spol. s r.o. jsou na rok 2011 pojištěny pro případ úpadku  u pojišťov-

Zákazník prohlašuje, že na dobu trvání zájezdu bude mít uzavřeno účinné pojištění léčebných výloh v zahraničí. Zákazník

potvrzuje, že převzal za sebe a výše uvedené účastníky: 1. stejnopis této smlouvy včetně obchodních podmínek

(www.agmtravel.cz) 2. katalog /jiný písemný materiál o zájezdu (www.agmtravel.cz) 3. doklad o pojištění cestovní kanceláře

vystavený pojišťovnou GENERALI (www.agmtravel.cz)

Zákazník svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, přiloženými k této smlouvě, a to i jménem všech výše

uvedených osob, které jej k jejich přihlášení zmocnily, dále, že osobní data v této smlouvě uvedená, může cestovní kancelář

archivovat pro další nabídku zájezdů.

Základní cena 17.290-300=16.990 skup.cena 

Dítě zdarma bez nároku na služby

Hotel / apartmany

Telefon - byt / práce

ROZPIS CENY

Číslo pasu

ny GENERALI. Společnost je zapsána v OR, vedeného Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 5428.
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