
Název zájezdu,cíl: Čís. zájezdu:

1. Titul, příjmení a jméno:

Adresa včetně PSČ:

Číslo cest. p/OP:  Tel. čís.:   Mobil:

E- mail:

Mám zájem o zajištění komplexního pojištění: ano ne

1.

2. 3.

2. Titul, příjmení a jméno:

Adresa včetně PSČ:

Číslo cest. p/OP:  Tel. čís.:   Mobil:

E- mail:

Mám zájem o zajištění komplexního pojištění: ano ne

1.

2. 3.

Pokyny k zájezdu:    ano ano

Poznámky, zpráva pro kancelář:

Výše zálohy: Kč

ano

ne

(pojištění pro hrazení léčebných výloh, stornopoplatky, úraz, ztráta zavazadel)

Termín, noci:

autobus - leteckyDoprava: 

Rodné č.

(pojištění pro hrazení léčebných výloh, stornopoplatky, úraz, ztráta zavazadel)

Lubomír Hoška, CK HOŠKA - TOUR

Rodné č.

Zámecká 499, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
IČ: 43518621

Smlouva o zájezdu                                      

Potvrzení o zájezdu
Adresa kanceláře: 

Razítko prodejce:

HOTLINE: 603 164 558

Lubomír Hoška, cestovní kancelář HOŠKA - TOUR a níže uvedený klient uzávírají cestovní smlouvu - smlouva o zájezdu
Vyplňte údaje v rámečku!

E - mail: lubomir.hoska@hoska-tour.cz

hotově

pošt. poukázkou - převodem 

Účast na zájezdech - název (cílová země) a rok:

nám. K. V. Raise 160, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
Tel.: 493 792 520, mobil: 605 337 570
E - mail: hoska-tour@hoska-tour.czČíslo mobil. tel.: 603 164 558

Záloha

Doplatek   Datum, razítko a podpis za CK/CA         Datum a podpis klienta

Příplatek 1

Příplatek 2

Sleva

Celková cena

Vyplněnou smlouvu nám můžete přímo elektronicky poslat.  V tomto případě Vám vyčíslíme cenu zájezdu, potvrdíme a přiložíme  
této Smlouvy o zájezdu jsou Všeobecné podmínky.
těchto dat CK (rodné číslo, úplná adresa). CK se zavazuje, že tyto údaje nezneužije a použije je při zajištění služeb. Nedílnou součástí 
Klient svým podpisem s ohledem na zákon o ochraně osobních dat stvrzuje, že vyplněním Smlouvy o zájezdu souhlasí s poskytnutím 

Příplatek za pojištění UNION

doklad o pojištění pro případ úpadku CK a zašleme ve dvou vyhotoveních zpět. Jedno nám, prosím, podepište a vraťte elektronicky   
nebo klasickou poštou.

Základní cena/zlevněná cena

Účast na zájezdech - název (cílová země) a rok:

Prosíme, preferujte elektronickou poštu.

 chci zaslat na výše uvedený mail chci zaslat klasickou poštou

bude uhrazena dne


