
Meno, priezvisko:

Meno: Priezvisko: Dátum narodenia: Číslo telefónu: E-mail:

Krajina vydania: Dátum vydania: Dátum platnosti: Poistenie:

REZ. ČÍSLO (VARIABILNÝ SYMBOL):

Poznámka:

Typ ubyt.:

CELKOVÁ CENA V EUR:           

Doplatok:

Záloha: 0,00 €

0,00 €

Splatná do:

Splatný do:

Zaplatené:

Zaplatené:

Cena spoluJedn. cenaOBJEDNANÉ SLUŽBY

Pán/Pani:

Transfer typ:

3.

2.

Č. cestovného dokladu:

PSČ, obec, štát:

www.solartour.sk, www.dovolenkainak.sk

solartour@solartour.sk, info@solartour.sk

OBSTARÁVATEĽ - CESTOVNÁ KANCELÁRIA

SOLARTOUR, s.r.o., Puškinova 4617/4, 036 01 Martin

prevádzka: Vajanského námestie 3, 036 01 Martin, SR

IČO: 44665491, IČ DPH: SK2022801572

OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 51139/L

Ulica, číslo domu:

Mobil, 2. telefón:

E-mail:

1.

tel.: +421 43 4223820, 4223839

ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU

 v zmysle zákonov č.281/2001 a 186/2006 Z.z.

CESTUJÚCE OSOBY

E-mail:

  VÚB: SK61 0200 0000 0026 6246 7653

TABA: SK89 1100 0000 0029 2885 7836

SLSP: SK39 0900 0000 0003 5334 7894

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

Zodp.os./telefón:

OBJEDNÁVATEĽ

6.

4.

Strava:

5.

Let tam:

Druh transferu:

Doprava: Termín od:

Druh: Pas/OP

0,00 €

do: Počet dní/nocí:

Počet

Ubytovanie:

Let späť:

Destinácia:



miesto a dátum

Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

Platnosť poistenia od:

Typ poistenia:

Balík poistenia:

Cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov

Cestovné poistenie

Druh poistného:

do:

Územná platnosť:

Riziková skupina:

POISTNÉ SPOLU:

Európa

turistaA1

jednorázové

Na vyššie uvedené poistené osoby sa vzťahuje cestovné poistenie pre účastníkov 

zájazdov za nasledujúcich podmienok:

Dátum podpis objednávateľa potvrdenie predajcu

Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je uzavreté v zmysle zákona č.281/2001 Z.z. Poistenie sa vzťahuje len na 

zájazdy zakúpené v termíne od 1.12.2016 do 30.11.2017. Nároky objednávateľa v prípade poistnej udalosti je potrebné uplatniť na vyššie 

uvedenej adrese alebo telefónnom čísle poisťovateľa  +421 2 2081 5911 alebo ++421 904 895 605, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, 

v ktorom mal byť zájazd skončený.

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že mu bola odovzdaná príslušná písomná ponuka zájazdov a služieb s uvedením hlavných 

charakteristických znakov ubytovania, stravovania, dopravy a ďalších služieb. Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so 

„Všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie SOLARTOUR, s.r.o.“, ktoré sú prílohou k tejto Zmluve, 

súhlasí s nimi, v plnom rozsahu ich prijíma, a to v zastúpení všetkých v Zmluve uvedených osôb. Objednávateľ potvrdzuje, že je 

splnomocnený podpisom Zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v Zmluve. Poskytované 

údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom SOLARTOUR, s.r.o. a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované 

SOLARTOUR, s.r.o. ponúkať a poskytovať. Objednávateľ ďalej potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy svoj súhlas s tým, aby SOLARTOUR, 

s.r.o. spracovávala jeho osobné údaje, uvedené v tejto Zmluve za účelom ponuky služieb poskytovaných a sprostredkovaných 

SOLARTOUR, s.r.o. v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. a v znení neskorších predpisov a pre akvizičnú činnnosť. Objednávateľ súhlasí, 

aby cestovná kancelária SOLARTOUR, s.r.o. poskytla uvedené osobné údaje všetkým tretím stranám, ktoré zabezpečujú služby 

súvisiace s plnením tejto Zmluvy pre SOLARTOUR, s.r.o. V prípade cezhraničného prenosu osobných údajov do tretích krajín je 

poskytovanie osobných údajov obmedzené na obdobie potrebné na plnenie Zmluvy a vysporiadania záväzkov z nej plynúcich.

Mandátna zmluva s cestovnou kanceláriou je k dispozícii v cestovnej kancelárii. Poistenie storna zájazdu je účinné od nultej hodiny 

nasledujúceho dňa po dni prihlásenia sa na zájazd a končí okamihom nástupu na zájazd. Podmienkou účinnosti poistenia je, že poistné 

bolo zaplatené najneskôr v deň prihlásenia sa na zájazd.

Cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami komplexného cestovného poistenia pre 

účastníkov zájazdov VPPKCPUZ/1116, ktoré sú k dispozícii na kontaktných miestach poisťovateľa, na www.union.sk a na kontaktných 

miestach sprostredkovateľa. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že mu Všeobecné poistné podmienky komplexného cestovného 

poistenia pre účastníkov zájazdov VPPKCPUZ/1116 boli oznámené.

Súčasťou poistnej zmluvy je brožúra s názvom „Cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov“. Brožúra obsahuje na str. 1 prílohu 

k poistnej zmluve s názvom „rozsah poistenia a výška poistného krytia pre komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov“, 

v ktorej je uvedený obsah jednotlivých poistení, poistné krytie  a poistné sumy a vyhlásenia poistníka a poisteného. Poistník svojim 

podpisom potvrdzuje, že sa s jej obsahom oboznámil a súhlasí s ním a potvrdzuje pravdivosť svojich vyhlásení v nej uvedených. 

POISTNÁ ZMLUVA č. 16-6365

Poisťovateľ: Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31322051 DIČ: 2020800353, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 383/B kontaktné údaje: internetová stránka: www.union.sk, telefón: 

0850 111 211 (zo SR), resp. 00421 2 2081 1811 (zo zahraničia), e-mail: union@union.sk

Asistenčná spoločnosť:

Eurocross Assistance Czech Republic s.r.o., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika. Kontaktné údaje: internetová stránka: 

www.eurocross.cz, telefón: +420 2 9633 9644, e-mail: eurocross@eurocross.cz

MANDÁTNA ZMLUVA č. 11 711 261


