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SMLOUVA O ZÁJEZDU 
uzavřená podle § 2521 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník 

mezi cestovní kanceláří DP-LIFEWAY s.r.o. a zákazníkem 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

Číslo rezervace: 
 

Název zájezdu: 
 

Základní cena: 

Termín: 
 

 Počet dní: 

II. SMLUVNÍ STRANY 
     II. 1. Cestovní kancelář DP-LIFEWAY s.r.o. 
     II. 2. Zákazník 

Jméno, příjmení, titul: 
 

Datum narození: Rodné číslo: 

Adresa  
ulice, číslo: 
obec, PSČ: 
stát: 

Číslo pasu: Platnost pasu: 

Tel.: Spolucestující: 

E-mail pro zaslání veškerých informací: 

III. OBJEDNÁVKA DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB „Služby za příplatek“ (označte křížkem) 

Cestovní pojištění 
(Union pojišťovna) 

Vstupní víza 1 - lůžkový pokoj 
Jiné služby 

(specifikujte jaké) 

A 60  A 90     

Cena: Cena: Cena: Cena: 

IV. TYP SLEVY 

Věrnostní Doporučte nás 1 000 Kč Dárkový poukaz CELKEM SLEVA 

1 % 2 % 3 % 4 % Počet klientů: V hodnotě: 
 

Celkem: Celkem: Celkem: 

V. PLATBA 

Záloha 50 % ze základní ceny:             Datum 
splatnosti: 
 
    

Doplatek 50 % ze základní ceny:        Datum 
splatnosti: Cestovní pojištění:                                   Vstupní víza:                                             

 1-lůžk.pokoj:                                             

 Odpočet sleva:                                          

Celkem záloha:                                    
 

Celkem doplatek: 
 

Číslo účtu platba v CZK:  5207329359/0800 Česká spořitelna 

Číslo účtu platba v EUR: 1980942283/0800 Česká spořitelna 

Variabilní symbol:  uveďte číslo rezervace (v této Smlouvě vpravo nahoře) 

Informativní schůzka Kdy: Kde: Velikost trička: 

Pořadatel zájezdu cestovní kancelář                                                                                                
DP-LIFEWAY s.r.o. 
Podlesí 519, 757 01 Valašské Meziříčí 
IČ: 06704531, DIČ: CZ06704531 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl C, vložka 73000, tel.: +420 777 860 262 
e-mail: info@dp-lifeway.cz, web: www.dp-lifeway.cz 
č.ú. měna CZK:  5207329359/0800 Česká spořitelna 
č.ú. měna EUR: 1980942283/0800 Česká spořitelna 

Obchodní zástupce - zprostředkovatel 
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VI. PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA: 

 
Touto Smlouvou o zájezdu vstupuje zákazník do smluvního vztahu s cestovní kanceláří DP-LIFEWAY s.r.o. Nedílnou součástí Smlouvy 
o zájezdu jsou informace uvedené v nabídce a Všeobecné smluvní podmínky (VSP). Zákazník svým podpisem této Smlouvy o zájezdu 
prohlašuje, že: 

 převzal VSP platné ke dni uzavření smlouvy a s těmito podmínkami souhlasí, 

 převzal certifikát pojištění cestovní kanceláře proti úpadku, 

 převzal formulář pro informace k zájezdu dle vyhlášky č. 122/2018 Sb. o souboru služeb, 

 byl seznámen s popisem a informacemi o zájezdu (aktuálně platných na webových stránkách nebo jiných materiál 
obsahující úplný popis zájezdu), 

 byl seznámen s pojistnými podmínkami cestovního pojištění Union pojišťovna, 

 uzavřel po dobu trvání zájezdu účinné pojištění léčebných výloh v zahraničí, 

 byly poskytnuty údaje o pasových a vízových požadavcích včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz a údaje o zdravotních 
požadavcích v daném státě, 

 byly předány podrobné pokyny k zájezdu, 

 byl předán kontakt na pořadatele zájezdu. 
Zákazník bere na vědomí, že CK za účelem realizace zájezdu a souvisejících služeb zpracovává veškeré poskytnuté osobní údaje 
(včetně případných citlivých údajů) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a k tomu ji poskytuje souhlas. 
Tento souhlas může, být Zákazníkem odvolán sdělením písemnou formou. Zákazník svým podpisem souhlasí, aby CK používala 
osobní údaje k nabídce svých produktů a služeb. Zpracováním osobních údajů mohou být pověřeny i třetí osoby. Zákazník zároveň 
prohlašuje, že je zmocněn a uděluje shodný rovněž i jménem všech osob uvedených v této Smlouvě. 
 

Dne:  
 
 
 
 
 

Podpis zákazníka  
(zák. zástupce): 
 
 
 
 

Dne: Podpis a razítko pořadatele zájezdu 
(zprostředkovatele): 
 

 

 

VV. PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA: 

. PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA: 
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