
Destinácia: Stredisko:

Hotel:

Doprava: Odchod z:

Počet dní/nocí:

CK orex travel s.r.o. Termín:

Dunajská 6, 811 08, Bratislava Stravovanie:

E-mail: sk.rezervacie@orextravel.eu Typ izby:

Tel: 0850 900 999, 02/32116630 Variabilný symbol:

Web: www.orextravel.eu

IČO: 45 942 536 

IČ DPH: SK2023152461 

IBAN: SK5511000000002927847708

Počet osôb:

Bez potvrdenia CK je zmluva chápaná ako objednávka. Pre obchodného zástupcu je potvrdením zmluvy faktúra vystavená CK orex travel,s.r.o. Prajeme krásnu dovolenku!

...................................................................     

Podpis objednávateľa / poistníka

.............................................................................                    

Pečiatka a podpis obch. zástupcu / zástupcu poisťovateľa

.............................................................. 

Potvrdenie CK

Záloha: 

Doplatok: 

Dátum splatnosti: 

Dátum splatnosti: 

DÁTUM:

Týmto podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem CK orex travel 

s.r.o. súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, resp. vek, bydlisko, telefónne číslo a e-mailová adresa a to za 

účelom sprostredkovania pobytového zájazdu v zahraničí a za účelom odosielania marketingových materiálov, súvisiacich s ponukou CK orex travel s.r.o. a zaradením 

do marketingového programu Orex Club. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Zároveň beriem na vedomie moje 

práva dotknutej osoby tak, ako sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. . Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel udeľujem v rovnakom 

rozsahu aj iným právnickým a fyzickým osobám za účelom zabezpečenie plnenia tejto zmluvy.

Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia najmä ust. § 741 a nasl. OZ a Všeobecnými zmluvnými podmienkami /VZP/, ktoré sú súčasťou 

zmluvy o obstarní zájazdu a s ktorými sa klient oboznámil a ktorým v celom rozsahu porozumel, čo potvrdzuje svojím podpisom. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že 

práva a povinnosti upravené v zmluve, ako aj vo VZP, sú pre nich záväzné a že sa nimi budú v celom rozsahu riadiť.

Klient svojím podpisom potvrdzuje, že pri podpise zmluvy prevzal nasledovné dokumenty: Všeobecné zmluvné podmienky, Dôležité informácie, Katalóg, Špecifikáciu 

druhu, charakteristiky a kategórie dopravného prostriedku, s údajmi o trase cesty.

CENA CELKOM V EUR:

Celková cena poistenia:
Komplexné cestovné poistenie Kooperativa:

Typ izby:

Typ izby:

Zľava: 

KALKULÁCIA CENY:

Druh služby: Cena spolu v €Cena za izbu v €

SPOLUCESTUJÚCI:

Meno a priezvisko: Adresa a telefónne číslo: Dátum narodenia:

Dátum narodenia:

Telefón:

E-mail:

Mobilný telefón:

ZASTÚPENIE AUTORIZOVANÝM PREDAJCOM

OBJEDNÁVATEĽ (KLIENT):

Meno a priezvisko:

Adresa:

ŠPECIFIKÁCIA OBJEDNANÝCH SLUŽIEB:

letecká

POSKYTOVATEĽ:

ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU
uzatvorená v zmysle zákonov č. 281/2001 a 186/2006 Z. z.


