Přihláška k ubytování

Počet ubytovaných:

.............. osoby
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Dyrsfjord, kommune Karlsoy, kraj Troms, ostrov Ringvassoya, Norsko
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Příslušenství k pronájmu apartmánu č. ..... :
1x rybářský kutr vybavený Echolotem a GPS,
4x zateplené plovoucí rybářské obleky dvoudílné - kalhoty, bunda,
4x přívlačové pruty s navijákem,
4x pilkrovací pruty s multiplikátorem (ne elektrický)
4x aku-baterky pro elektrický naviják, 1x harpuna, 1x ocasní smyčka, 1x gaf, 1x dalekohled,
4x termosky, 4x filetovací nože, 1x sekáček na kosti, 4x gumové zástěry, 4x filetovací rukavice,
2x kádě na ryby
Objednavatel

............................................................

Druhý cestující

............................................................

Třetí cestující

............................................................

Čtvrtý cestující

............................................................

Objednavatel a ostatní cestující byli seznámeni se všeobecnými podmínkami CA Halibut Fishing,
které jsou nedílnou součástí této Přihlášky, což stvrzuje objednatel svým podpisem.

.....................................................

.....................................................

Kamil Štibrányi
jednatel
CA Halibut Fishing
provozuje Kasting s. r. o., IČO 45806501

Objednatel
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Všeobecné podmínky CA Halibut Fishing
Cestovní agentura s obchodním názvem “CA Halibut Fishing” (dále “CA”) je provozována společností KASTING s.r.o. (založená před 20-ti lety v roce 1992), IČO 45806501, a to na základě
živnostenského oprávnění, na adrese Střížkovská 1407/74, Praha 8 -Libeň, Česká Republika. CA
zabezpečuje pronájmy ubytování a lodí podle uveřejněných informací, podle popisu, termínů,
cen, v souladu s potvrzenou rezervací. Nezodpovídá za škody objednavatelů v podobě neuskutečněného anebo zpožděného pobytu z důvodů vyšší moci (přírodních katastrof, válek, stávek,
či rozbouřeného moře, apod.), zásahů příslušníků orgánů moci v České Republice či dalších státech, havárie anebo problémů s dopravním prostředkem apod. CA zabezpečuje výhradně pouze
pronájmy ubytování a lodí.
Smlouva mezi objednavatelem a CA vstupuje v platnost přijetím Závazné Přihlášky, zaslané
emailem či doručené jako poštovní zásilka, jejím zaregistrováním u CA a zaplacením příslušné
zálohy objednavatelem, tzn. připsáním této zálohy na účet CA.
Účet cestovní agentury je: 33200041/0100 vedený v Komerční bance a.s., var.symbol: ..................
Do 14 dní (pokud není na Přihlášce uvedeno jinak) od přijetí Závazné Přihlášky jsou objednavatelé povinni zaplatit zálohu ve výši 40% z ceny celé objednávky. Připsáním této částky na účet
CA je termín závazně rezervován. Pokud ze strany objednavatele dojde k nezaplacení uvedené
zálohy v daném termínu a požadované výši, CA toto považuje za storno objednávky ze strany
objednavatele. Doplatek ve výši 60% z ceny je nutno uhradit nejpozději 40 dní před datem nástupu na ubytování. Objednavatel může celou částku uhradit jednorázově. Nezaplacení doplatku
považuje CA za storno objednávky ze strany objednavatele, které pak podléhá níže uvedeným
storno poplatkům. Při objednávce kratší než 30 dní před nástupem vyžaduje CA od objednatele
zaplacení celé částky jednorázově.
V ceně ubytování je zahrnuté vše, co je uvedeno k příslušné ubytovací jednotce (apartmánu).
CA upozorňuje objednavatele, že pokud v ubytovací jednotce bude více osob než bylo přihlášených či zapsaných v Závazné přihlášce, majitel nemovitosti jednoznačně odmítne tyto nepřihlášené osoby ubytovat a může požádat o pomoc i orgány moci. Potvrzením rezervace se objednavatel zavazuje, že případné škody na místě bezodkladně uhradí majitelovi.
Zákazník může uplatnit reklamaci pokud je přesvědčen, že služby nabízené CA neodpovídají
skutečnosti a spolupracovat s CA tak, aby příčiny byly ihned odstraněny. Reklamace musí mít
písemnou formu a její uplatnění musí být do 14 dnů od doby ukončení pobytu. Na později uplatněné námitky nebude CA brát zřetel. CA odpoví zákazníkovi ve lhůtě do jednoho měsíce od
obdržení námitky.
V ceně není zahrnuto žádné pojištění. Objednavatelům doporučujeme zajistit si obvyklé cestovní
pojištění a pojištění na způsobené škody (movitý majetek v apartmánu, loď, atd.).
Objednatel má právo od uzavřené smlouvy odstoupit, a to doručením mailu anebo doporučeným dopisem. V tom případě je objednavatel povinný zaplatit CA stornovací poplatky ve výši:
- 25% z celkové ceny při zrušení smlouvy více než 40 dní před nástupem na ubytování
- 50% z celkové ceny při zrušení smlouvy v době mezi 39 až 15 dnem před nástupem na ubytování
- 100% z celkové ceny při zrušení smlouvy v době kratší než 14 dní před nástupem na ubytování
anebo se na místo vůbec nedostaví
Za datum zrušení rezervace se považuje doručené písemné oznámení.
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Poskytnutím svých osobním údajů a odesláním objednávky, objednavatel vyjadřuje souhlas
se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v CA. Ostatní osoby označené
objednavatelem jako cestující a uvedené na Přihlášce udělují souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v okamžiku objednání služeb objednavatelem. Objednavatel se
zavazuje o tomto informovat všechny osoby, které v objednávce označil jako cestující.
Odesláním Závazné přihlášky zákazník potvrzuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami.

................................................................

.......................................................

Kamil Štibrányi
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