Zmluva o zájazde
uzavretá podľa § 16 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
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zájazdoch“) medzi nasledovnými zmluvnými
stranami (ďalej len „Zmluva o zájazde“):
Cestovná kancelária:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zápis v ORSR:
Email:
Telefonický kontakt:

Traildeer j. s. a.
Martina Granca 3565/3, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská
republika
53 133 579
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sja, vložka číslo: 221/B
[•]
[•]

(ďalej len „Cestovná kancelária“) a
Objednávateľ:
Meno a priezvisko:
Trvale bytom:
Dátum narodenia:
Email:
Telefonický kontakt:

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

(ďalej len „Objednávateľ“)
(Cestovná kancelária a Objednávateľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ a každý z nich
samostatne aj ako „Zmluvná strana“)
Článok 1
Predmet Zmluvy o zájazde a určenie Cestujúcich
1.1

Touto Zmluvou o zájazde sa Cestovná kancelária zaväzuje, že za dohodnutú cenu
Objednávateľovi (a cestujúcim špecifikovaným v bode 1.2 nižšie) obstará zájazd (t.j. kombináciu
služieb cestovného ruchu) bližšie špecifikovaný v článku 2 nižšie (ďalej len „Zájazd“),
a Objednávateľ sa (spoločne a nerozdielne s Cestujúcimi) zaväzuje, že zaplatí Cestovnej
kancelárii dohodnutú cenu Zájazdu.

1.2

Osobami, ktorým majú byť na základe tejto Zmluve o zájazde poskytnuté dojednané služby
cestovného ruchu, sú:
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Objednávateľ,
[MENO A PRIEZVISKO], trvale bytom [•], dátum narodenia: [•]
[MENO A PRIEZVISKO], trvale bytom [•], dátum narodenia: [•]
[MENO A PRIEZVISKO], trvale bytom [•], dátum narodenia: [•]

(ďalej spoločne len „Cestujúci“ a každý z nich samostatne aj ako „Cestujúci“).
Článok 2
Informácie o Zájazde
2.1
Názov Zájazdu:
Obtiažnosť:
Krajina a miesto:
Termín a dĺžka trvania:

[•]
[•]
[•]
[•]
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Počet nocí, počas ktorých je poskytnuté
ubytovanie:
Doprava:
Ubytovanie:
Stravovanie:
Program v mieste pobytu:
Minimálny počet účastníkov (aby sa
Zájazd vôbec konal):
Maximálny počet účastníkov:
[•]
2.2

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Osobitné požiadavky Cestujúcich, s ktorými Cestovná kancelária súhlasila: [•].
Článok 3
Cena Zájazdu

3.1

Celková cena Zájazdu je [•] EUR a zahŕňa poskytnutie všetkých služieb cestovného ruchu, ktoré
sú uvedené v článku 2 vyššie (ďalej len „Cena Zájazdu“).

3.2

Kalkulácia Ceny Zájazdu: [•].

3.3

Cena Zájazdu bude uhradená nasledovne: [•].
Článok 4
Ostatné

4.1

Zmluvné strany berú na vedomie, že Zájazd (vzhľadom na svoj charakter) nie je vhodný pre osoby
so zníženou pohyblivosťou.

4.2

Objednávateľ vyhlasuje, že pri uzatváraní Zmluvy o zájazde vzal do úvahy obtiažnosť Zájazdu
uvedenú v článku 2 vyššie, ako aj fyzickú kondíciu, pripravenosť a skúsenosti všetkých
Cestujúcich.

4.3

Cestovná kancelária nie je oprávnená zisťovať zdravotný stav a/alebo fyzickú pripravenosť
Cestujúcich na Zájazd a nenesie žiadnu zodpovednosť za to, ak sa Zájazdu zúčastní Cestujúci,
pre ktorého Zájazd nie je vhodný/určený. Posúdenie vhodnosti Zájazdu pre každého
z Cestujúcich je povinnosťou Objednávateľa (a samozrejme aj príslušného Cestujúceho).

4.4

Cestovná kancelária je poistená pre prípad úpadku v Union poisťovňa, a. s., so sídlom
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 322 051, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka č. 383/B. Kontaktné údaje
poisťovne sú: email: union@union.sk, telefón: 0850 003 333 (domáce hovory) alebo +421 2 2081
1811 (hovory zo zahraničia)[•]. Doklad o poistení je prístupný tu.

4.5

Cestovná kancelária odporúča všetkým Cestujúcim uzavretie komplexného cestovného poistenia
zahŕňajúceho o.i. aj poistenie do hôr (pokrývajúce záchranné akcie v ťažko dostupných terénoch
v cieľovej krajine) a poistenie storna zájazdu (aj z dôvodu ochorenia Covid-19, resp. s ním
súvisiacej karantény). V prípade neuzavretia cestovného poistenia Objednávateľ berie na
vedomie, že v prípade škodovej udalosti alebo pri nenastúpení na cestu si on, ani žiaden
z Cestujúcich, nemôže nárokovať náhradu škody a ani žiadne iné nároky z titulu poistenia
a všetky vzniknuté náklady bude musieť znášať sám.

4.6

Subjekt (poverený zástupca Cestovnej kancelárie), prostredníctvom ktorého sa Cestujúci môže
rýchlo skontaktovať s Cestovnou kanceláriou a účinne s ňou komunikovať, žiadať o pomoc v
ťažkostiach alebo reklamovať Zájazd, ak porušenie Zmluvy o zájazde zistí počas poskytovania
Zájazdu, je: [MENO A PRIEZVISKO], [ADRESA], email: [•], telefón: [•]. Cestujúcim môžu byť po
uzavretí Zmluvy o zájazde oznámené aj prípadné ďalšie osoby, ktoré môže kontaktovať
v uvedených záležitostiach.
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4.7

Medzi Cestujúcimi sa nenachádza osoba, ktorá by bola maloletým bez sprievodu rodiča alebo
inej oprávnenej osoby, prípadne iná osoba vyžadujúca špeciálnu starostlivosť.

4.8

Objednávateľ berie na vedomie a zaväzuje sa informovať všetkých Cestujúcich o tom, že
cestovný doklad musí byť platný najmenej 6 mesiacov od dátumu skončenia Zájazdu. Výnimkou
môžu byť krajiny EÚ, kde minimálna platnosť dokladu je stanovená návratom do východiskového
štátu. Cestujúci nesie výlučnú zodpovednosť za platnosť cestovných dokladov a za dodržiavanie
vízových povinností navštevovaných alebo tranzitných štátov.

4.9

Zdravotné požiadavky v mieste konania Zájazdu (ak existujú): [•].

4.10 Objednávateľ súhlasí s tým, že potvrdenie o uzavretí Zmluvy o zájazde mu nebude poskytnuté
v listinnej podobe, ale mu bude zaslané výlučne elektronicky na jeho emailovú adresu uvedenú
v záhlaví Zmluvy o zájazde.
Článok 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva o zájazde nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia.

5.2

Zmluvu o zájazde je možné meniť len písomnými dodatkami na základe vzájomného súhlasu
oboch Zmluvných strán.

5.3

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o zájazde sú Všeobecné zmluvné podmienky Cestovnej
kancelárie prístupné tu (ďalej len „Podmienky“), ako aj ďalšie dokumenty a informácie podľa
bodu 2.3 Podmienok. V prípade konfliktu medzi týmito dokumentami má vždy prednosť text
Zmluvy o zájazde.

5.4

Objednávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa pred uzavretím Zmluvy o zájazde oboznámil s jej
textom, ako aj s Formulárom štandardných informácií pre zmluvy o zájazdoch a s Podmienkami,
ktoré mu boli riadne (v súlade so Zákonom) poskytnuté.
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