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ALEXANDRIA a. s., centrála Španělská 2/770, Praha 2, PSČ 120 00, sídlo Poupětova 1128/22, Praha 7 (není korespondenční adresou).
IČ: 25661507, DIČ: CZ25661507; zaps. v OR vedeném u MS v Praze v oddíle B, vložka 23999,
bankovní spojení: 4364362/0800, Česká spořitelna, a. s., Praha 4,
e-mail: smlouva@alexandria.cz (dále také „CK“), tel.: 221 592 592, 542 424 000, 221 466 466, fax: 222 251 602, 221 592 593, 542 424 004
Objednavatel zájezdu: je účastníkem zájezdu

ano

ne

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Ulice, město, PSČ:
E-mail:

Mobil:

Tel.:

Zákazníci/účastníci zájezdu (včetně objednavatele, zúčastní-li se zájezdu):
1.

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Ulice, město, PSČ:
E-mail:
2.

Mobil*:

Tel.:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Ulice, město, PSČ:
E-mail:
3.

Mobil:

Tel.:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Ulice, město, PSČ:
E-mail:
4.

Mobil:

Tel.:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Ulice, město, PSČ:
E-mail:
5.

Mobil:

Tel.:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Ulice, město, PSČ:
E-mail:
6.

Mobil:

Tel.:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Ulice, město, PSČ:
E-mail:

Mobil:

Tel.:

Komplexní odbavení včetně pokynů na cestu [informace o dopravě, ubytování (voucher) a doklady o pojištění, má-li klient sjednáno] poslat:
e-mailem klientovi

e-mailem prodejci

doporučenou poštou klientovi za poplatek 100 Kč

osobně v CK

osobně na www.alexandria.cz (pouze u zájezdů leteckou dopravou)
Termín zájezdu od:

Specifikace zájezdu – ostatních služeb:

do:

Země (příp. ostrov) pobytu:

Počet nocí / dní:

Místo pobytu:

Ubytování (druh – hotel, penzion, ..., název a kategorie):
Druh a kategorie dopravního prostředku:
Svoz na letiště z:
Stravování:

Počet a typ**:

vlastní

autobus

letadlo Odlet/odjezd z:

Svoz z letiště do:
bez stravy

snídaně

Členem Alexandria Bonus Klubu je účastník č.:
Akce CK:
Zvláštní požadavek klienta***:

Přílet/příjezd do:
večeře

plná penze

Poznámka CK:

loď

polopenze

polopenze plus

4

6

all inclusive
1

2

3

5

/
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ALEXANDRIA a. s., centrála Španělská 2/770, Praha 2, PSČ 120 00, sídlo Poupětova 1128/22, Praha 7 (není korespondenční adresou).
IČ: 25661507, DIČ: CZ25661507; zaps. v OR vedeném u MS v Praze v oddíle B, vložka 23999,
bankovní spojení: 4364362/0800, Česká spořitelna, a. s., Praha 4,
e-mail: smlouva@alexandria.cz (dále také „CK“), tel.: 221 592 592, 542 424 000, 221 466 466, fax: 222 251 602, 221 592 593, 542 424 004
Počet Cena Kč

Rozpis ceny zájezdu (rozepíše CK/CA):

Celkem Kč

Základní cena (např. dospělý - pevné lůžko):

Sleva pro účastníky číslo:

Nepovinné příplatky:
Cestovní pojištění pro účastníky číslo:

Stravování (není-li součástí základní ceny):

Další příplatky (např. apartmán, výhled na moře, svoz, ...):

Poplatky za komplexní odbavení vč. pokynů na cestu:
Šeky ABK použité při placení:

v hodnotě 100 Kč

Šeky ABK použité při placení:

v hodnotě 200 Kč

Šeky ABK použité při placení:

v hodnotě 400 Kč

Šeky ABK použité při placení:

v hodnotě 600 Kč

Šeky ABK použité při placení:

v hodnotě 1000 Kč
CELKOVÁ CENA ZÁJEZDU Kč

Platby za zájezd:
Záloha v Kč:

Splatná dne:
složenkou

bankovním převodem

Doplatek v Kč:
složenkou

fakturou

hotově

kartou

poukazy*** v hodnotě

hotově

kartou

poukazy**** v hodnotě

Splatný dne:
bankovním převodem

fakturou

Poznámky:

* Cestuje-li účastník ve věku 15–18 let sám, je telefonní spojení na nezletilého účastníka, příp. na osobu, která za něj v místě pobytu odpovídá, povinným údajem.
** Typ – pokoj (2, 2+1, 2+2, DSR, ...), apartmán (A 2+2, A 6+2), studio (S 2, S 2+1) atd.
*** Nejedná se o smluvní ujednání (součást smlouvy), ale o požadavek klienta, kterým není CK vázána.
**** Poukazy – dárkový certifikát CK, hodnotové poukázky (Sodexo, Up Česká republika s.r.o., Edenred apod.).
Zákazník souhlasí s poskytnutím smlouvy o zájezdu v elektronické podobě. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že: – převzal doklad o uzavřeném pojištění CK proti úpadku, – byl informován o vízových a pasových požadavcích, jakož
i zdravotních dokladech vyžadovaných pro potřeby cesty, – byly mu poskytnuty informace s podrobným vymezením zájezdu (včetně údajů o ubytování, dopravě a stravování, které jsou obsaženy v aktuálních informacích o zájezdech
na www.alexandria.cz, – byly mu poskytnuty informace na příslušném formuláři dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb. | Dále pak svým podpisem potvrzuje, že se
seznámil a souhlasí: – s Důležitými informacemi a podmínkami pro účast na zájezdu CK ALEXANDRIA a.s. v souvislosti s pandemií nebo jinou epidemií způsobenou virovým či jiným infekčním onemocněním a s Důležitými informacemi
o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, které jsou k dispozici na www.alexandria.cz a zákazník je převzal (v tištěné, příp. elektronické podobě), – se Smluvními podmínkami CK, – s Informacemi a přístupem k osobním
údajům – ALEXANDRIA a. s. | Všechny tyto dokumenty tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu a smluvní strany se zavazují se jimi řídit. Zákazník prohlašuje, že je oprávněn Smlouvu o zájezdu uzavřít, a to i ve prospěch dalších účastníků
zájezdu, a že jej tito další účastníci k jejich účasti na zájezdu řádně pověřili. Současně se zákazník zavazuje, že další účastníky zájezdu seznámí s výše uvedenými doklady a informacemi, včetně práv a povinností z nich vyplývajících.
Uzavírá-li zákazník Smlouvu o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, příp. disponuje zmocněním tímto zástupcem, který rovněž souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.

Datum

Podpis zákazníka/objednavatele

Razítko a podpis prodejce

