
rezervácia  do 28.04.10AZ J. Kostoľany

zmluva o obstaraní zájazdu č.             podľa Zákona č. 281/2001 Zb.z. uzavretá medzi:
obstarávateľ:

Bombovo, CK s.r.o. 
Za humnami 35, 949 01 Nitra
IČO: 36539961, IČ DPH: SK2020152937
Zapísaná v OR.: OS Nitra , Oddiel: Sro VLOŽKA č.: 12350/N

        

03.07.10 09.07.10

5297

21.04.10
od do

adresameno a priezvisko dátum nar.

Váš variabilný symbol 5297

mesto

Pokyny k platbe:
Platby realizujte bankovým prevodom, alebo vkladom na účet 0834623001/5600 v Dexia banka.
Ako variabilný symbol použite číslo zmluvy o obstaraní zájazdu, konštantný symbol 308, špecifický symbol neuvádzate.

Pokyny k zájazdu: Všetky pokyny k zájazdu budú uvedené na pobytovom poukaze.

Vyhlásenie:
Vyhlasujem, že som v zmluve uviedol pravdivé údaje, som oboznámený s rozsahom poskytovaných služieb, všeobecnými
a  záručnymi podmienkami Bombovo, CK s.r.o., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a porozumel(a) som im.

za  obstarávateľa za objednávateľa

V Nitre 

 

    PaedDr. Štefan Šušlík
 riaditeľ Bombovo, CK s.r.o

Zmluvu o obstaraní zájazdu považujeme za záväznú, ak obržíme poštou Vami vytlačenú a Vami podpísanú kópiu zmluvy,
alebo mailom obdržíme Vami zaslanú záväznú objednávku s textom: Záväzne objednávam zájazd podľa zmluvy  o obstaraní

zájazd:

informácie k platbe

v Nitre

poznámky k objednávke

Kalkulácia ceny:
139,00 € 1 112,00 €

množstvo j.cena cena spolu

zľavy
príplatky

od 9 do 11 r

trenéri

8

1

tábor

Cena spolu 1 112,00 €

na 8 detí 1 tréner
poznámky k zájazdu

Hurá Afrika

miesto nástupu

v cene zájazdu:

mobil

21.04.10

účastníci zájazdu:

MAIL PDF

04.05.10

výška preddavku 400,00 €

712,00 €výška doplatku

úhrada preddavku 28.04.10

037 6522 523                 0915 774 213                    0903 722 734

NABALÍME VÁS VŠETKÝCH

TLAČ ZMLUVU

úhrada doplatku

6 x plná penzia 5 x denne, 6 x ubytovanie, 3 - 4 lôžkové izby hlavná budova,  WC, sprcha na izbe, , , , ,

objednávateľ:
vážený pán
Tančík Alexander
vedúci mužstva FC Nitra 2000 ”U10B”
Dlhá 119
949 07 Nitra - Janíkovce

        


