
Zmluva o obstaraní zájazdu 
uzatvorená podľa § 741a až §741k Občianskeho zákonníka medzi: 

Obstarávateľom: 
Cestovná kancelária Alchemy Travel, s.r.o. 
Obchodný názov a sídlo: Alchemy Travel, s.r.o., Šustekova 12, 851 04 Bratislava 
IČO: 50586815, DIČ: 212039295, IČ DPH: SK212039295 
Zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 115741/B  
Tel.: 00421 2/20 400 808, e-mail: info@alchemytravel.sk, http://www.alchemytravel.sk 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK9609000000005123867299 

a 

Objednávateľom: 

Zastupujúci spolucestujúcich: 

I. Predmetom zmluvy je záväzok obstarávateľa obstarať pre objednávateľa zájazd: 

II.

a tomu zodpovedajúci záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu. 

II. Účastníkmi bola dohodnutá cena zájazdu: 

Meno a priezvisko: 

Adresa: Telefón: 

E-mail: Dátum nar.: Číslo pasu/OP: 

Meno a priezvisko Adresa Dát. nar. Číslo 
pasu/OP

Telefón

1.

2.

3.

4.

5.

Číslo Názov Termín

   

Počet osôb Cena /osoba Cena spolu

Základná cena 

Príplatky - - -

Zľavy - - -

Poistenie - - -

mailto:info@alchemytravel.sk


III. Časový rozvrh platieb 
Záloha vo výške x EUR (x EUR/os) je splatná do piatich pracovných dní od podpisu Zmluvy. Platbu prosím 
vykonajte až po obdržaní zálohovej faktúry, prevodom na náš účet (uvedený aj vyššie). 

Doplatok vo výške x EUR (x EUR/os) je splatný najneskôr dva mesiace pred nástupom na zájazd, t.j. k x.x.
2019. Cestovná kancelária Vás upozorní na blížiaci sa termín platby. 

Kódy voucherov:  

Cena zájazdu je splatná za podmienok stanovených vo Všeobecných zmluvných podmienkach pre klientov 
cestovnej kancelárie Alchemy Travel, s.r.o. 

V cene JE zahrnuté: 
• xxx 
• xxx 

V cene NIE JE zahrnuté: 
• xxx 
• xxx 

Dôležité poznámky:    
Objednávateľ svojím podpisom vyhlasuje, že sa oboznámil s programom a charakteristikami zájazdu CK, prí-
padne z ďalších informačných materiálov a potvrdzuje účasť na zájazde, oboznámenie a súhlas so všeobec-
nými podmienkami obstarávateľa, zmluvnými pokutami a s  rozsahom poskytovaných služieb aj v  mene 
všetkých vyššie uvedených spolucestujúcich, ktorí ho tým poverili. Objednávateľ svojim podpisom potvrdzu-
je, že obdržal Predzmluvné informácie / Informácie o zájazde poskytované pred uzatvorením zmluvy o zá-
jazde podľa zákona č. 170/2018 Z.z. 

Objednávateľ svojím podpisom súhlasí so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov, v súlade so zákonom 
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v  informačnom systéme Alchemy Travel, s.r.o., ktoré poskytol 
prostredníctvom tejto zmluvy. Objednávateľ môže súhlas so spracúvaním osobných údajov písomne odvolať. 
Účinky odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov nastanú okamihom vysporiadania všetkých 
záväzkov zo zmluvy     o obstaraní zájazdu. Ustanovenia osobitných právnych predpisov nie sú odvolaním súh-
lasu dotknuté. Objednávateľ súčasne vyhlasuje, že je splnomocnený účastníkmi zájazdu, ktorých osobné úda-
je sú uvedené v tejto zmluve, na uvedenie ich osobných údajov do tejto zmluvy a na udelenie súhlasu na ich 
použitie na účel spracúvania. Účelom spracúvania je obstaranie zájazdu. Osobné údaje budú poskytnuté 
tretím stranám za účelom plnenia služieb dohodnutývvch v tejto zmluve. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky pre klientov cestovnej kancelárie 
Alchemy Travel, s.r.o., prípadne ďalšie informačné materiály.  

Miesto a dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    MUSTERMAN 
Podpis:        . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      Objednávateľ                 Obstarávateľ 
                                (účastník zájazdu)          (CK ALCHEMY TRAVEL)

                       

Cena celkom:


