PAXTRAVEL, s.r.o.

Záhradnícka 20, 811 07 BRATISLAVA • Tel.: 02-55 42 42 29, 02-55 42 42 30 • Fax: 02-55 42 42 31 • e-mail: ck@paxtravel.sk

Zmluva o obstaraní zájazdu
(Prihláška na zájazd)
Číslo zájazdu:

Zájazd:

Doprava: autobusom

Termín:

Zariadenie:

Počet osôb/zloženie izieb: 1

Adresa, PSČ:

Priezvisko a meno:
Telefón:
E-mail:

Dátum nar.: Číslo cestovného dokladu: Miesto nástupu na zájazd:

Cenník objednaných služieb
Cena za osobu

1 x 229.00 = 229.00 €

Cena objednaných služieb spolu:

229,00 €

Dátum: 27. 6. 2018 20:18:02
K úhrade záloha 70,00 €
Doplatok 159,00 € splatný najneskôr tri týždne pred uskutočnením zájazdu
Zmluva bola uzatvorená z počítača:
IP adresa: 92.60.61.107
OS a prehliadač: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu sú Všeobecné zmluvné podmienky CK PAXTRAVEL. Uzatvorením
zmluvy o obstaraní zájazdu vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami CK PAXTRAVEL v mene všetkých uvedených osôb,
ktoré Vás k prihláseniu a súhlasu so Všeobecnými zmluvnými podmienkami splnomocnili.
Zmluva je platná a záväzná, zmluva je potvrdením objednávky a zároveň prijatím návrhu zmluvy zo strany CK PAXTRAVEL.
Možnosti zániku zmluvy sú upravené vo Všeobecných zmluvných podmienkach CK PAXTRAVEL. Zálohu za zájazd Vás
prosíme uhradiť najneskôr do piatich pracovných dní. Doplatok ceny zájazdu je potrebné uhradiť najneskôr tri týždne pred
uskutočnením zájazdu.
Zmluva slúži aj ako potvrdenie o zaradení na zájazd.
Pokyny s miestom a časom odchodu posielame najneskôr 7 dní pred uskutočnením zájazdu. O prípadných nástupných
miestach mimo Bratislavy budete informovaný v pokynoch.
Objednávateľ dáva CK PAXTRAVEL súhlas so spracúvaním osobných údajov vo vernostnom systéme za účelom poskytovania
zliav a zasielania obchodných ponúk o produktoch a službách a to najmä prostredníctvom elektronickej pošty a SMS správ.
Ak si zasielanie obchodných ponúk neželáte, prosím informujte nás o tom. Vášmu želaniu samozrejme radi
vyhovieme. Našim cieľom nie je obťažovať Vás reklamou. Zároveň Vás ubezpečujeme, že obchodné ponuky zasielame iba
občasne a zakaždým s možnosťou odhlásiť sa zo zasielania ponúk. Uvedeným nie je dotknuté právo na výmaz osobných
údajov podľa osobitných predpisov.
Obstarávateľom zájazdu je PAXTRAVEL, s.r.o., Pečnianska 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 340 571, zapísaná v Obchodnom
registri OS Bratislava I, oddiel: sro, vložka č. 4196/B. Objednávateľom je účastník zájazdu uvedený na prvom mieste zmluvy,
ktorého k uzatvoreniu zmluvy splnomocnili ostatné spolucestujúce osoby. Predmetom zmluvy je zájazd definovaný v úvode
zmluvy. Objednávateľ potvrdzuje, že mu bol odovzdaný príslušný katalóg CK PAXTRAVEL, prípadne ponuka zájazdov a

služieb v inej forme, s uvedením hlavných charakteristických znakov ubytovania, stravovania, dopravy a ďalších služieb.
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, že všetka komunikácia zmluvných strán vrátane doručovania nevyhnutne potrebných informácií
a dokumentov v zmysle tejto zmluvy o obstaraní zájazdu a jej príloh bude prebiehať výhradne prostredníctvom elektronickej
pošty na emailové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ jedna zo zmluvných strán preukázateľne nepožiada druhú
zmluvnú stranu o zmenu formy komunikácie.
Zmluvné strany sa dohodli, že právne úkony uskutočnené prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailové adresy zmluvných
strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy) majú rovnakú právnu záväznosť ako právne úkony vykonané v písomnej forme.

