
SMLOUVA O ZÁJEZDU
I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Číslo zájezdu:

Název zájezdu:

Počet dní: Počet nocí: Velikost skupiny: Minimální:

II. SMLUVNÍ STRANY

II.1. Cestovní kancelář LIVINGSTONE s.r.o. (pořadatel zájezdu)

II.2. Zákazník 

Datum narození: Státní příslušnost:

PSČ: Číslo pasu: Platnost pasu do:

Místo odletu:

Věrnost: Včasné přihlášení: Spojení zájezdů: Skupinová: Lékař výpravy:

II.3. Spolucestující (Přihlašuji k zájezdu i další osobu)

Datum narození: Státní příslušnost:

PSČ: Číslo pasu: Platnost pasu do:

Místo odletu:

Věrnost: Včasné přihlášení: Spojení zájezdů: Skupinová: Lékař výpravy:

III. OBJEDNÁVKA DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB / FAKULTATIVNÍCH AKTIVIT

Připojištění 

LIVINGSTONE:

Připojištění 

EXTRA:

Připojištění 

STORNA:*

Na zájezd 

Livingstone 

jedu už po:

IV. KONEČNÁ CENA A PLATBA ZÁJEZDU

Slevy: Víza: Fakultativní aktivity:

Zákazník:

Spolucestující:

PŘEHLED PLATEB (pro interní potřeby CK Livingstone)

převod hotovost pošta

převod hotovost pošta

převod hotovost pošta

převod hotovost pošta

V. PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

Provizního prodejce:

Částka v EUR

**Pokud to bude možné, souhlasím s doobsazením.

V případě doobsazení nebude příplatek za jednolůžkový 

pokoj v konečné kalkulaci účtován.

Jednolůžkový pokoj:
Souhlasím s 

doobsazením: **

Konečná cena zájezdu:

Jiná sleva:

Katalogová cena: Jednolůžkový pokoj: Připojištění: Celkem za osobu:

STORNO nad 4500 Kč*

V Dne:

Podpis CK LIVINGSTONE s.r.o. Podpis zákazníka

VAŠE PŘÁNÍ, DALŠÍ SLUŽBY VZTAHUJÍCÍ SE K ZÁJEZDU  (spojení zájezdů, vlastní letenka, prodloužení, apod.)

Zákazníka:

Cestovní pokyny zaslat na email:Doplatek zájezdu:

Zaplacená záloha:

Doplatek zájezdu:

Doplatek zájezdu:

datum úhrady:

datum úhrady:

datum úhrady:

datum úhrady:

Telefon:

Tel.: +420 542 214 645

Mobil: +420 603 877 182

Email: info@livingstone.cz

Web: www.livingstone.cz

LIVINGSTONE s.r.o. | IČ: 262 48 051
zapsaná v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39510

Marešova 14, 602 00 Brno

Číslo účtu: ČSOB 176661005/0300

Maximální:

ČÍSLO SMLOUVY:

PROVIZNÍ PRODEJCE:

Počet osob:

Cestovní kancelář LIVINGSTONE s.r.o. (dále jen CK LIVINGSTONE) uzavírá podle § 2521 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku tuto Smlouvu o zájezdu:

Vyplňte jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním pase. Uveďte číslo pasu, se kterým budete cestovat.

Ostatní služby:

Datum odjezdu: Datum příjezdu:

Vlastní letenka:

Výše zálohy / osoba:

Připojištění STORNA ve výši 2,5% (3,5%), pokud máte sjednáno připojištění EXTRA nebo LIVINGSTONE; STORNO PLUS 5% (7%) z konečné ceny zájezdu.

*Částku za připojištění storna nad hodnotu 4500 Kč hradí zákazník přímo na účet ERV Evropské pojišťovny, a.s. (č.ú. 475115004/2700)

Příplatek za jednolůžkový pokoj je ve většině případů povinný (uvedeno v cena nezahrnuje).

Vízum

Zákazník:

Spolucestující:

Kontaktní email: Telefon:

Požadované slevy:

Katalogová cena zájezdu:

Příjmení a jméno:

Adresa:

Kontaktní email:

Požadované slevy: Jiná sleva:

Příjmení a jméno:

Adresa:

Podpisem této Smlouvy o zájezdu (dále jen SZ) zákazník stvrzuje, že obdržel a pozorně si přečetl Všeobecné podmínky LIVINGSTONE s.r.o. pro účast na zájezdech a souhlasí s nimi a dále si pozorně přečetl Zásady ochrany 
osobních údajů a potvrzuje, že je s nimi seznámen.  Dále potvrzuje, že se se Zásadami ochrany osobních údajů i s VP seznámili i všichni spolucestující uvedení v této SZ. Všeobecné podmínky a Zásady ochrany osobních 
údajů jsou nedílnou součástí SZ a jsou v plném znění zveřejněny také na www.livingstone.cz. Součástí SZ je i Potvrzení o zájezdu se specifikací služeb v ceně zájezdu zahrnutých a nezahrnutých a Pojistné podmínky ERV 
Evropské pojišťovny, a. s., případně katalog Livingstone zveřejněný v písemné nebo internetové formě. Zákazník potvrzuje, že se seznámil s podrobnostmi k pojištění v rámci zájezdů uvedenými v Pojistných podmínkách 
ERV Evropské pojišťovny, a. s.. Zákazník stvrzuje souhlas se všemi výše uvedenými materiály i jménem dalších osob uvedených v SZ a zavazuje se, že převezme všechny povinnosti vyplývající z této SZ i za osoby, které ho k 
jejich přihlášení zmocnily. Podpisem této smlouvy zákazník ručí za správnost všech poskytnutých osobních údajů (zejména jména a příjmení), které musí být ve stejném znění jako v cestovním pasu a uděluje LIVINGSTONE 
s.r.o. plnou moc k zajištění potřebných víz a dále se zavazuje k tomu poskytnout potřebnou součinnost a dokumenty. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy LIVINGSTONE s.r.o. potvrdí podpisem SZ zákazníkovi zařazení do 
zájezdu a zákazník neprodleně po podpisu smlouvy uhradí zálohu, nejpozději tak učiní do 10 dní od potvrzení SZ ze strany LIVINGSTONE s.r.o.. Zákazník bere na vědomí, že u zájezdů do exotických destinací se vyžaduje 
platnost pasu minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu ze zahraničí. Podpisem smlouvy zákazník stvrzuje, že nebude-li možné zajistit doobsazení, které požadoval při uzavření SZ, uhradí příplatek za jednolůžkový pokoj.


