
Adventura s.r.o. (IČO: 44264704) 
ÚČET: 274 421 152 / 0300 
swift kód: CEKOCZPP
IBAN: CZ3703000000000274421152

Voroněžská 20, 101 00 Praha 10 
tel.: +420 271 741 734–6, +420 604 717 417 
fax: +420 271 741 737 
e-mail: travel@adventura.cz

1. Příjmení, jméno: Datum narození: Číslo pasu:

Adresa – ulice číslo: Mobil: Platnost od/do:

Adresa – obec, PSČ: Nástupní místo: Místo vydání:

Uplatňuji slevy:     1      2      3      4      5 E-mail pro zasílání veškerých informací: Občanství:

PŘIHLAŠUJI K ZÁJEZDU/POBYTU DALŠÍ OSOBY:

2. Příjmení, jméno: Datum narození: Číslo pasu:

Adresa – ulice číslo: Mobil: Platnost od/do:

Adresa – obec, PSČ: Nástupní místo: Místo vydání:

Uplatňuji slevy:     1      2      3      4      5 E-mail pro zasílání veškerých informací: Občanství:

3. Příjmení, jméno: Datum narození: Číslo pasu:

Adresa – ulice číslo: Mobil: Platnost od/do:

Adresa – obec, PSČ: Nástupní místo: Místo vydání:

Uplatňuji slevy:     1      2      3      4      5 E-mail pro zasílání veškerých informací: Občanství:

4. Příjmení, jméno: Datum narození: Číslo pasu:

Adresa – ulice číslo: Mobil: Platnost od/do:

Adresa – obec, PSČ: Nástupní místo: Místo vydání:

Uplatňuji slevy:     1      2      3      4      5 E-mail pro zasílání veškerých informací: Občanství:

ANO – jsem účastník zájezdu NE – jsem pouze objednavatel zájezduII.2. Zákazník – OBJEDNAVATEL

I. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Objednací číslo: Datum odjezdu: Datum příjezdu: Základní cena zájezdu:

Název zájezdu: Počet objednávaných míst:

II. SMLUVNÍ STRANY
II.1. Cestovní kancelář (pořadatel zájezdu) Identifikační údaje cestovní kanceláře jsou uvedeny na www.adventura.cz.

  SMLOUVA O ZÁJEZDU
REZERVAČNÍ ČÍSLO (zároveň variabilní symbol)

V. PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy platné ke dni uzavření smlouvy: katalog vydaný Adventurou, nebo jiný materiál Adventury obsahující úplný popis zájezdu, aktuální všeobecné obchodní 
podmínky pořádající CK, podmínky a doklad o pojištění CK proti úpadku vydaný pojišťovnou. Zákazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že výše uvedené materiály převzal, seznámil se se všemi podmínkami 
v nich uvedenými a s těmito podmínkami souhlasí. V případě, že tuto smlouvu zákazník uzavírá ve prospěch dalších osob, zavazuje se, že převezme všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy i za osoby, 
které zastupuje. Zákazník prohlašuje, že na dobu trvání zájezdu bude mít uzavřeno účinné pojištění léčebných výloh v zahraničí (pokud není cestovní pojištění již zahrnuto v ceně zájezdu). Zákazník bere na 
vědomí a souhlasí s tím, že součástí ceny vybraných leteckých zájezdů je i asistenční služba Travel Asistent korporace Click2Claim s.r.o. a s tím související poskytování informací a osobních údajů zákazníka.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Adventura za účelem realizace zájezdu a souvisejících služeb a své propagační činnosti zpracovává veškeré poskytnuté osobní údaje (včetně případných citlivých údajů) 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a k tomu jí poskytuje svůj souhlas. Tento souhlas platí do odvolání. Zpracování může být prováděno i prostřednictvím třetích osob. Zároveň prohlašuje, že je zmocněn 
udělit a uděluje shodný souhlas rovněž i jménem všech osob uvedených v této smlouvě.

 V...  dne...

IV. PLATBA ZÁJEZDU
Záloha: *) Datum úhrady: Způsob úhrady:

Doplatek bude uhrazen 40 dní před odjezdem takto:
*) Záloha činí nejméně 30 % (40 nebo 50 % u některých partnerských CK) ze základní ceny zájezdu a všech dalších objednaných služeb. Zákazník je povinen uhradit platbu CK hotově, bankovním převodem 
na účet či složenkou na adresu CK, po přijetí platby obdrží vyúčtování. Bez složení zálohy je smlouva o zájezdu považována za rezervaci s platností max. 7 dní.

Pojištění UNIQA:  léčebné výlohy pro osoby č.: 1. 2. 3. 4.
léčebné výlohy a pojištění stornopoplatků pro osoby č.: 1. 2. 3. 4. 
připojištění zavazadel (nelze samostatně): 1. 2. 3. 4. 

Pojištění od PARTNERSKÉ CK pro osoby č.:            1.           2.           3.           4.     (jaké):

Vízum:       ano, zajistit vízum pro osoby č.:          1.           2.           3.           4. 

ne, osoby č.:    1.           2.           3.           4.            si zajistí samy

Jiné služby pro osoby č. :          1.           2.           3.           4.     (jaké):

Vodácké vybavení (uveďte výšku postavy v cm a velikost bot):

neoprenový oblek + plovací vesta pro osoby č.:              1.  ..............   2.  ..............   3.  ..............   4.   ..............   

neoprenové botičky pro osoby č.:                                         1.  ..............   2.  ..............   3.  ..............   4.   ..............   

Ubytování pro osoby č.:          1.           2.           3.           4.     (jaké):

Příplatek za 1lůžkový pokoj je pro jednotlivce ve většině případů povinný – pokud to bude možné, SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM s doobsazením pokoje (příplatek bude po doobsazení 
zrušen) pro osoby č.:         1.           2.           3.           4.     

III. OBJEDNÁVKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ FAKULTATIVNÍCH A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB (označte číslo osoby, pro kterou jsou služby určeny):

podpis CK (prodejce) Podpis zákazníka (zák. zástupce)

Poznámky a upozornění pro CK:

Adventura s.r.o., cestovní kancelář (dále jen ,,Adventura“), uzavírá podle § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jménem a na účet níže 
uvedené cestovní kanceláře na základě plné moci, nebo svým jménem a na vlastní účet v případě zájezdů, jichž je pořadatelem, jak je to dále uvedeno, 
tuto smlouvu o zájezdu:

ZPROSTŘEDKOVATEL / OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
(příp. jméno průvodce, který vám zájezd doporučil)

Pasové údaje je nutné vyplnit pouze u leteckých zájezdů.

Souhlasím s tím, aby Adventura používala osobní údaje k rozesílce katalogů a nabídce svých produktů a služeb. ANO – souhlasím NE – nesouhlasím

Souhlasím s tím, aby Adventura použila moji email. adresu pro zasílání newsletteru Na.cestách i dalších nabídek svých služeb. ANO – souhlasím NE – nesouhlasím



1. REZERVACE (OPCE)
Místo v zájezdu si můžete zamluvit telefonicky, e-mailem nebo vyplněním 
formuláře v našem internetovém katalogu. Rezervace (opce) platí 7 kalendářních 
dní (u rezervace přes internet 5 dní). Délka rezervace se zkracuje posledních 40 dní 
před odjezdem, s blížícím se termínem nákupu letenek nebo s odevzdáním dokladů 
pro vyřízení víz. Vždy pak záleží na dohodě s prodejní kanceláří.

2. SMLOUVA O ZÁJEZDU A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
POŘADATEL ZÁJEZDU: Většinu zveřejněných zájezdů pořádá sama Adventura; pouze 
menší část pořádají specializované partnerské kanceláře, které jsou vždy uvedeny 
v podmínkách zájezdu. Na smlouvě o zájezdu uveďte jejich obchodní jméno:
CK ADVENTURA (Adventura s. r. o., IČO: 44264704) – záloha činí 30% 
CK CHINA TOURS (CHINA TOURS s. r. o., IČO: 26483343) – záloha činí 30% 
CK MAD MAT SPORT (MAD MAT SPORT s. r. o., IČO: 27887324) – záloha činí 50% 
CK TRIP (CK TRIP s.r.o., IČO: 28445759) – záloha činí 50% 
CK GEOS TRAVEL (RNDr. Pavel Kumpán, IČO: 10148116) – záloha činí 30% 
CK POZNÁNÍ (POZNÁNÍ s.r.o., IČO: 04382463) – záloha činí 50%
AGM TRAVEL (AGM TRAVEL spol. s r.o., IČO:44793740) – záloha činí 50% 
Periscope Skandinávie (Periscope Skandinávie, s.r.o., IČO: 25263196) – záloha 
činí 50% 
AMERICA TOURS (AMERICA TOURS v. o. s., IČO: 18385028) – záloha činí 40% 
VIVA TRAVEL (Ing.Karel Topič, IČO: 06518770) – záloha činí 50%
CK NAMCHE (CK Namche s.r.o., IČO: 02441241) – záloha činí 40%
CK INSPIRA (INSPIRA, s.r.o., IČO: 61458821) – záloha činí 60%
UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU (dále jen SoZ): SoZ můžete uzavřít 
vyplněním formuláře Adventury, do kterého je nutné vyplnit pořadatele 
zájezdu. Je k dispozici v katalogu, na našich www-stránkách nebo vám ho 
na požádání rádi zašleme. Podepsanou smlouvu můžete zaslat poštou, scan-
mailem či faxem (všechny tyto způsoby podání považujeme za rovnocenné, není 
tedy nutné zasílat originál smlouvy), nebo lze předat osobně v prodejní kanceláři.
Jestliže přihlašujete a zastupujete další zákazníky a SoZ uzavíráte jejich jménem, 
přebíráte zodpovědnost za předání potřebných informací i za dodržení podmínek 
zaplacení zájezdu. Nezletilým smlouvu podepisuje jejich zákonný zástupce.
PODEPSANOU SoZ MŮŽEME AKCEPTOVAT POUZE S ÚHRADOU ZÁLOHY! 
Adventura přistupuje k SoZ vaším zařazením do objednaného zájezdu. 
Jako doklad vám předáme či zašleme SoZ společně s Potvrzením zájezdu – 
vyúčtováním uhrazené zálohy a dokladem pojišťovny o pojištění CK proti úpadku. 
Po uhrazení doplatku vám zašleme voucher jako definitivní nástupní poukaz.
Nedílnou součástí SoZ jsou všeobecné obchodní podmínky, kde najdete 
mimo jiné informace o pravidlech účasti pro děti a mládež, stornovacích poplatcích, 
způsobu reklamace atd. Upozorňujeme, že pro zájezdy partnerských CK platí 
odlišné všeobecné podmínky, které naleznete na našich www-stránkách 
a které vám budou zaslány při rezervaci nebo spolu s potvrzenou SoZ.

3. ZÁLOHA A DOPLATEK

Zároveň s podáním SoZ je třeba zaplatit zálohu nejméně 30 % (platí 
pro CK Adventura, výše záloh pro jednotlivé CK je uvedena v odstavci 2.) 
z celkové ceny vaší objednávky, tj. ze součtu základní ceny zájezdu (která 
je uvedena u každého termínu jako základní cena) a dalších objednaných 
doplňkových služeb. Pokud do odjezdu zbývá méně než 40 dnů, platí se 
plná cena zájezdu hned při uzavření SoZ.
Doplatek ceny zájezdu a doplňkových služeb za příplatek je třeba uhradit 
tak, aby Adventura obdržela úhradu nejpozději 40 dnů před odjezdem. 
Pokud od vás nebudeme mít plnou cenu uhrazenou 40 dní před odjezdem, 
ztrácíte nárok na místo v zájezdu a můžeme vás v případě nouze o místa 
nahradit dalšími zájemci. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje 
z vaší strany informaci o zrušení vaší účasti na zájezdu, pokud byste 
tak chtěli učinit. V závislosti na požadavcích dodavatele vás můžeme 
požádat o navýšení zálohy o plnou výši ceny letenky i dříve. Toto 
opatření se týká především letenek, jejichž zakoupení můžete očekávat 
i několik měsíců před odletem.

4. ZPŮSOB PLATBY
	v hotovosti
	bankovním převodem (na náš účet u ČSOB):
Adresát:  Adventura s. r. o., Voroněžská 20, 101 00 Praha 10
Účet: 274 421 152 / 0300 u ČSOB
 (pro občany mimo ČR: swift kód CEKOCZPP, poplatky OUR,
  IBAN CZ3703000000000274421152).

Variabilní symbol: REZERVAČNÍ ČÍSLO (přidělené až po provedení rezervace)

Upozorňujeme vás, že zaplacením zálohy nebo doplatku se rozumí den, kdy vaše 
platby budou připsány na účet Adventury.

5. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Informace, jak o balíčku cestovního pojištění zahrnutém v ceně většiny 
autobusových zájezdů, tak o pojištění léčebných výloh, zavazadel, odpovědnosti, 
úrazu a stornopoplatků za příplatek u leteckých exotických zájezdů, naleznete 
v zadní části katalogu nebo na www.adventura.cz.

6. POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU CK
Adventura je proti úpadku pojištěna u pojišťovny UNIQA – podrobnosti 
(včetně certifikátu) najdete na www.adventura.cz a doklad vám předáme 
s potvrzenou SoZ. 
Všechny naše partnerské CK jsou samozřejmě také pojištěny proti úpadku. Doklad 
a podmínky pojištění vám budou zaslány po uzavření SoZ nebo je naleznete na 
www.adventura.cz.

JAK SE NA ZÁJEZD PŘIHLÁSIT

1. SLEVA „LAST MINUTE VČAS“ – 10 %, MAX. 4000 KČ!
Tato sleva platí pouze na zájezdy pořádané CK Adventura a může ji uplatnit 
prvních 111 věrných klientů, kteří se přihlásí nejpozději do 30. 11. 2017 na 
zájezd s odjezdem po 1. 5. 2018. Tuto slevu nelze dále kumulovat a nelze 
ji uplatnit zpětně.

2. VĚRNOSTNÍ SLEVA (2–8 %)
Slevu 2 % z ceny zájezdu mohou uplatnit věrní klienti bez ohledu na datum 
přihlášení. Dvojnásobnou slevu za včasné přihlášení, tedy 4–8 % z ceny 
zájezdu (dle podmínek slevy za včasnost) může využít věrný klient, který se přihlásí 
dříve jak 4 měsíce před odjezdem.

3. SLEVA ZA VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ (1–4 %)
Čím dřív se přihlásíte na zájezd, tím vyšší dostanete slevu! Slevu 1 % za včasné 
přihlášení nejpozději 3 měsíce předem, slevu 2 % nejpozději 4 měsíce předem, sleva 
3 % nejpozději 5 měsíce předem a slevu 4 % nejpozději 6 a více měsíců předem.

4. SKUPINOVÁ SLEVA – 2 %, 30 %, 100 %
Slevu 2 % může uplatnit skupina 10 a více osob přihlášená na jeden autobusový 
zájezd nebo skupina 5 a více osob přihlášená na jeden letecký zájezd.
Slevu 30 % z ceny zájezdu je určena pro vedoucího skupiny 18 a více osob. Tuto 
slevu nelze dále kumulovat.
Slevu 100 % = jedno místo na zájezdu zdarma pro skupinu 28 a více osob.
Podmínkou pro přiznání všech skupinových slev je SPOLEČNÉ podání PODEPSANÉ 
SoZ pro celou skupinu najednou a zároveň SPOLEČNÉ zaplacení zálohy do termínu 
platné rezervace. Pokud tato podmínka nebude dodržena, na slevu nevzniká nárok.

5) MIMOŘÁDNÉ CENY A SLEVY
a)  Dětská cena (D15/D6) je uváděna jako zvláštní cena přímo u jednotlivých 

zájezdů. Tuto cenu lze uplatnit pro děti mladší 15/6 let. Pro stanovení věkové 
hranice je rozhodující den návratu ze zájezdu. Dětskou cenu lze dále snížit 
standardním systémem slev ve shodě s pravidly pro dospělé.

b)  Mimořádné slevy: V případě poskytnutí mimořádných slev (např. 
předodjezdových slev „Last Moment“ nebo při uplatnění slev poskytovaných 
zákazníkům našich smluvních partnerů) můžete uplatnit vždy pouze jednu 
takovou slevu. Pro uznání slevy našich partnerů je potřeba spolu s podepsanou 
SoZ dodat kopii zákaznické karty – sleva 5 % (na evropské zájezdy však 
max. 500 Kč, na mimoevropské zájezdy max. 1000 Kč). Na jednu kartu lze 
uplatnit slevu pro jednu osobu – majitele karty.

c)  Firemní slevy: CK Adventura spolupracuje s firmami (např. Benefit 
Management s.r.o.; BENEFITY a.s.), které mají na starosti benefitní programy 
firem, jejichž zaměstnanci přes ně mohou čerpat své zaměstnanecké výhody.  
Mimořádné slevy b), c) nelze dále kumulovat a nelze je uplatnit zpětně.

PRAVIDLA PRO UPLATNĚNÍ SLEV Č. 1–4:
a)  Slevy se počítají ze základní ceny zájezdu (u dětí z případných dětských cen) 

bez dalších služeb zprostředkovaných za příplatek. Výsledná cena zájezdu se 
zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů.

b)  Slevy je možné uplatnit POUZE PŘI PODPISU SMLOUVY, nikoliv zpětně. 
Podmínkou je podání podepsané smlouvy o zájezdu a zaplacení zálohy dle 
podmínek pořadatele zájezdu.

c)  Lze kumulovat slevy 2.+4., 3.+4. do maximální výše 8 %. Výjimečně je 
možné slevu č. 4 uznat nad tuto maximální výši (při dodržení VŠECH podmínek 
potřebných pro uznání této slevy). Ostatní slevy jsou navzájem nekumulovatelné.

d)  Věrný klient je každý, kdo se zúčastnil v předcházejících dvou letech alespoň 
jednoho zájezdu pořádaného cestovními kancelářemi Adventura nebo China 
Tours.

e)  Pro slevu za včasné přihlášení je rozhodným datem den připsání zálohy na 
účet naší cestovní kanceláře. 

f)  Slevy nelze uplatnit u zájezdů, u kterých je to výslovně uvedeno.

Tento slevový systém CK ADVENTURA platí od 28. 10. 2017 pro nově přihlášené 
klienty na zájezdy s odjezdem po 1. 1. 2018.

SLEVOVÝ SYSTÉM CK ADVENTURA


	obchodní zástupce: 
	číslo smlouvy: 
	objednací číslo: 
	datum odjezdu: 
	datum příjezdu: 
	základní cena zájezdu: 
	název zájezdu: 
	počet objednávaných míst: 
	cestovní kancelář pořadatel zájezdu: 
	účastník/objednatel: 3
	Příjmení, jméno: 
	Datum narození: 
	Číslo pasu: 
	Adresa – ulice číslo: 
	Mobil: 
	Platnost oddo: 
	Adresa – obec, PSČ: 
	Nástupní místo: 
	Místo vydání: 
	sleva 1-objednatel: Off
	sleva 2-objednatel: Off
	sleva 3-objednatel: Off
	sleva 4-objednatel: Off
	sleva 5-objednatel: Off
	Email pro zasílání veškerých informací: 
	Občanství/národnost: 
	sleva 1-2osoba: Off
	sleva 2-2osoba: Off
	sleva 3-2osoba: Off
	sleva 4-2osoba: Off
	sleva 5-2osoba: Off
	2: 
	 Příjmení, jméno:: 
	 Datum narození:: 
	 Číslo pasu:: 
	 Adresa – ulice číslo:: 
	 Mobil: 
	 Platnost oddo:: 
	 Adresa – obec, PSČ: 
	 Nástupní místo: 
	 Místo vydání:: 
	 Email pro zasílání veškerých informací: 
	 Občanství/národnost:: 

	sleva 1-3osoba: Ano
	sleva 2-3osoba: Ano
	sleva 3-3osoba: Off
	sleva 4-3osoba: Off
	sleva 5-3osoba: Off
	3: 
	 Příjmení, jméno:: 
	 Datum narození:: 
	 Adresa – ulice číslo:: 
	 Mobil: 
	 Platnost oddo:: 
	 Adresa – obec, PSČ: 
	 Nástupní místo: 
	 Místo vydání:: 
	 Email pro zasílání veškerých informací: 
	 Občanství/národnost:: 

	3 Číslo pasu:: 
	lecvylohy-os1: Off
	sleva 1-4osoba: Off
	sleva 2-4osoba: Ano
	sleva 3-4osoba: Ano
	sleva 4-4osoba: Off
	sleva 5-4osoba: Off
	4: 
	 Příjmení, jméno:: 
	 Datum narození:: 
	 Číslo pasu:: 
	 Adresa – ulice číslo:: 
	 Mobil: 
	 Platnost oddo:: 
	 Adresa – obec, PSČ: 
	 Nástupní místo: 
	 Místo vydání:: 
	 Email pro zasílání veškerých informací: 
	 Občanství/národnost:: 

	lecvylohy-os2: Off
	lecvylohy-os3: Off
	lecvylohy-os4: Off
	viza-ano-os1: Off
	viza-ano-os2: Off
	viza-ano-os3: Off
	viza-ano-os4: Off
	lecvylohy a storno-os1: Off
	lecvylohy a storno-os2: Off
	lecvylohy a storno-os3: Off
	lecvylohy a storno-os4: Off
	viza-ne-os1: Off
	viza-ne-os2: Off
	viza-ne-os3: Off
	viza-ne-os4: Off
	připojištění zavazadel 1: Off
	připojištění zavazadel 2: Off
	připojištění zavazadel 3: Off
	připojištění zavazadel 4: Off
	jine-sluzby-os1: Off
	jine-sluzby-os2: Off
	jine-sluzby-os3: Off
	jine-sluzby-os4: Off
	pojisteni-od-partnera-os1: Off
	pojisteni-od-partnera-os2: Off
	pojisteni-od-partnera-os3: Off
	pojisteni-od-partnera-os4: Off
	pojisteni-jake: 
	oblek-vesta-os1: 
	oblek-vesta-os2: 
	oblek-vesta-os3: 
	oblek-vesta-os4: 
	boty-os1: 
	boty-os2: 
	boty-os3: 
	Jiné služby pro osoby č: 
	 : 1: 
	 2: 
	 3: 
	 4: 
	 (jaké):: 





	boty-os4: 
	ubytovani-os1: Off
	ubytovani-os2: Off
	ubytovani-os3: Off
	ubytovani-os4: Off
	ubytovani-jake: 
	doobsazeni-os1: Off
	doobsazeni-os2: Off
	doobsazeni-os3: Off
	doobsazeni-os4: Off
	Záloha: 
	Datum úhrady: 
	Způsob úhrady:: 
	Doplatek bude uhrazen takto: 
	Poznámky: 
	V: 
	dne: 
	Souhlasím aby Adventura používala osobní údaje: NE
	Souhlasím aby Adventura používala email k odesílání newsletteru: NE


