extrem outdoor sport gmbh

IČO: FN 483638 h
DIČ: ATU73120838
ČS Praha
RB Hinterstoder
5320436359/0800
IBAN: AT35 3416 5000 0001 6758
info@extrem-sport.cz | www.extrem-sport.cz
tel.: +420 603 202 585 | +420 603 235 066 | +420 261 263 811(5)

Kohlbachweg 12, Hinterstoder, AT

číslo rezervace - variabilní symbol
Prodejce:

REZERVACE POBYTU
VYMEZENÍ POBYTU:
Země, destinace:
Název ubytování:

Termín pobytu/počet nocí:

Strava:

1. ZÁKAZNÍK:
Příjmení, jméno, titul:
Adresa:

Datum narození:
PSČ:

Telefon:

e-mail:

ÚČASTNÍCI POBYTU:
Příjmení, jméno, titul
2.

Adresa (je-li jiná):

Datum narození

Kontakt

3.
4.
5.
6.
CENA POBYTU:
Základní cena
1.

Pojištění

Sleva

Příplatek

Popis slevy, příplatku

Cena/os. celkem

2.
3.
4.
5.
6.

CENA CELKEM K ÚHRADĚ:
ROZPIS PLATEB:
Záloha:

Splatnost:

Uhrazeno:

Doplatek:

Splatnost:

Uhrazeno:

⭒ jsou-li pro pobyt stanoveny další podmínky, jsou uvedeny na webu nebo sděleny písemně pracovníkem rezervačního oddělení
⭒ jsou-li pro pobyt stanoveny pasové, vízové a zdaravotní požadavky, jsou uvedeny na webu nebo sděleny písemně pracovníkem rezervačního oddělení
⭒ kontakt na zástupce ubytovatele: tel. +43 664 7657 682 | +420 603 202 585 | +420 603 235 066, e-mail: info@extrem-sport.cz. Kontakty na místní zástupce budou
uvedeny v pokynech k odjezdu.

⭒ odstoupí-li zákazník od smlouvy a důvodem není porušení povinnosti ze strany ubytovatele, je povinnen uhradit ubytovateli odstupné v souladu se Všeobecnými
smluvními podmínkami

⭒ zákazník povinnen vytknout vadu na pobytu bez zbytečného odkladu, ideálně na místě samém zástupci ubytovatele
⭒ zákazník má právo postoupit smlouvu na jinou osobu v souladu s bodem V. Všeobecných smluvních podmínek
⭒ zákazník prohlašuje a svým podpisem strvzuje, že souhlasí s VSP ubytovatele, které převzal jako nedílnou součást této smlouvy, že s nimi seznámil sebe i ostatní
cestující a všichni s nimi souhlasí. podmínkami pobytu, obsahem ceny pobytu, že se na www.extrem-sport.cz seznámi se všemi charkteristickými znaky o ubytovacím
místě, poloze, kategorii, stupni vybavenosti, počtem noclehů i s rozsahem stravování. Prohlašuje, že byl informován o pasových a vízových požadavcích pro všechny, ve
smlouvě uvedené cestující, o lhůtách pro jejich vyřízení, a o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt vyžadovány. Zákazník při objednání volitelného pojištění
stvrzuje, že převzal pojistné podmínky, souhlasí s nimi a že mu byly poskytnuty údaje o pojistiteli a pojistném vztahu. Zákazník prohlašuje, že je oprávněn uzavřít
smlouvu o pobytu i ve prospěch dalších cestujících osob a tyto osoby jej k jejich přihlášení řádně pověřily.

Seznámil jsem se s informacemi o zpracování osobních údajů (dostupné rovněž na www.extrem-sport.cz)
Místo

Datum

Podpis zákazníka

Datum

ANO

NE

Podpis zástupce ubytovatele /
prodejce

