Zmluva o zájazde
uzatvorená podľa zákona č. 170/2018 Z. z., v súlade s § 741a až §741k Občianskeho zákonníka
medzi:
Cestovnou kanceláriou:
Cestovná kancelária AGAMA, Beethovenova 452/12, 949 11 Nitra
Obchodný názov a sídlo: PhDr. Marián Žabenský, PhD. AGAMA, Beethovenova 452/12, 949 11 Nitra
IČO: 44962487, DIČ: 1048554551, IČ DPH: SK1048554551 Zapísaný v ŽR Obvodného úradu
v Nitre, č. ŽR: 340-28889, Tel.: 00421 944 989 300, e-mail: caagama@gmail.com www.ckagama.eu
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., č. účtu: SK8609000000005070490319
a Objednávateľom:
Meno a priezvisko:
Adresa:
E - mail:

Telefón:
Číslo OP (pasu):

Zastupujúci spolucestujúcich:
Meno a priezvisko

Telefón

Adresa

1.
2.
3.
4.
5.

I.

Predmetom zmluvy je záväzok obstarávateľa obstarať pre objednávateľa zájazd:

Názov
Názov zájazdu
a tomu zodpovedajúci záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu.
II.

Účastníkmi bola dohodnutá cena zájazdu:
Počet osôb
Cena
Zľava
Výsledná cena s 20%DPH

Termín zájazdu

Cena /osoba
0,00,0,00,00,00,Cena celkom:

Cena spolu

Miesto nástupu: označte miesto nástupu
Bratislava
Trnava
Sereď
Nitra
Príplatky za nástupné miesta sú v hodnote:
Bratislava – bez príplatku
Nitra, Sereď, Trnava – 5,- Euro/1 osoba, (Cena bez DPH: 4,17- Euro, DPH 20%: 0,83- Euro)
Objednávateľ je povinný zaplatiť sumu za všetky osoby podľa nástupného miesta na účet číslo:
SK8609000000005070490319.
Do správy pre príjemcu je potrebné uviesť: meno objednávateľa, nástupné miesto, názov zájazdu,
počet osôb, poznámka: príplatok za nástup.
Cena zájazdu je splatná prostredníctvom zakúpeného vouchera na zľavovom portáli alebo bankovým
prevodom či vkladom na účet podľa vopred zaslaných platobných pokynov.
Cena zahŕňa: autobusovú dopravu luxusným autobusom, služby sprievodcu
Cena nezahŕňa: vstupy do atrakcií, cestovné poistenie
Program zájazdu: http://ckagama.eu/

Kombinácia týchto ponúkaných služieb cestovného ruchu predstavuje zájazd podľa zákona č.
170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach
podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.
170/2018 Z. z.“).
Vzťahujú sa na Vás všetky práva vyplývajúce zo zákona č. 170/2018 Z. z., ktoré sa vzťahujú na
zájazdy. Naša spoločnosť PhDr. Marián Žabenský, PhD. AGAMA (ďalej len „cestovná kancelária“)
je plne zodpovedná za riadne poskytnutie zájazdu.
Okrem toho ako cestovná kancelária sme v súlade so zákonom chránení, ak ide o refundáciu Vašich
platieb a ak je súčasťou zájazdu preprava, ak ide o zabezpečenie Vašej repatriácie, pre prípad, že sa
dostaneme do úpadku. Ďalšie informácie o základných právach podľa zákona č. 170/2018 Z. z.
nájdete na nasledujúcom odkaze [odkaz na stránku].
Iné ustanovenia:
Cestovná kancelária zodpovedá za poskytovanie zájazdu podľa §22 zákona 170/2018 Z. z.
Cestovná kancelária je povinná poskytnúť pomoc podľa § 25, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach.
Presné informácie o poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku cestovnej kancelárie sú poskytnuté
v garančnom liste, ktorého kópia bola priložená k tejto zmluve.
Cestujúci má oznamovaciu povinnosť v zmysle § 22 ods. 2 zákona 170/2018 Z. z.
V prípade že maloletá osoba cestuje bez sprievodu rodiča a nesie zodpovednosť za túto osobu je
povinná mať so sebou notársky overené doporučenie v anglickom jazyku.
Na maloletú osobu je potrebné poskytnúť priamy kontakt.
Reklamácie, sťažnosti a podnety je potrebné zasielať emailom na: caagama@gmail.com
Alternatívne riešenie sporov je možné podľa zákona č. 391/2015 Z. z.
Cestujúci má právo postúpiť zmluvu o zájazde podľa § 18 zákona 170/2018 Z. z.
Objednávateľ podpisom zmluvy alebo potvrdením zmluvy v rezervačnom systéme súhlasí s jej
zaslaním iba v elektronickej podobe.
Zmenu mena (bez príplatku) cestujúceho je potrebné nahlásiť emailom na caagama@gmail.com
najneskôr 24 hodín pred plánovaným odchodom zájazdu.
Prílohy
Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou:
Príloha č.1. Základné pravá podľa zákona 170/2018 Z. z.
Príloha č.2. Garančný list
Príloha č.3. Všeobecné obchodné podmienky

