
Doprava
ano

(pouze u let. zájezdů) ne
Zákazník (objednavatel) při sjednávání služeb zastupuje níže uvedené osoby:

1.

PSČ

e-mail:

2.

3.

4.

5.

6.

Sleva
(psát s -) Doprava Pojištění Svoz

1.
2.
3.
4.
5.
6.

souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele LIKIDIS TRAVEL, které jsou nedílnou součástí této přihlášky. Před odjezdem budou v pokynech 

Upozorňujeme,že každý cestující vč. dětí musí mít vlastní cestovní doklad. Údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a požadovaných zdravotních 

dokladech pro cestu a pobyt v cílové zemi jsou uvedeny na www.mzv.cz. První a poslední  den je určen k přepravě a není určen k vlastní dovolené.

K uplatnění práva na reklamaci musí dojít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení služby, jinak toto právo zaniká.

PŘIHLÁŠKA 
NA UBYTOVÁNÍ/DOPRAVU Číslo přihlášky = rezervační číslo

(variabilní symbol pro platby)

Pořadatel: LIKIDIS TRAVEL s.r.o.
Josefská 3, 602 00 BRNO IČO: 47903678
Tel.: 542219201 DIČ: není plátce DPH Autorizovaný prodejce:
mobilní telefon: 605253954,605253955          Bankovní spojení:

e-mail: prodej@likidistravel.cz              KB BRNO - město

www.likidistravel.cz              19-5186220257/0100

zapsána v OR u KOS v Brně, oddíl C, vložka 9316 

Rozsah služeb
Země, letovisko Kód zájezdu
Ubytování (název) Termín

Stravování Doprava na letiště
Typ ubytování Nástupní místo

Další služby Místo odletu

 Příjmení, jméno, tit. Datum narození

Adresa

Telefon Číslo pasu  

Příjmení, jméno, tit. Datum narození Adresa (je-li jiná) Číslo pasu

Základní cena
Příplatky  Cena za osobu 

celkem
0
0
0
0
0
0

Celkem 0
Platba
Záloha Kč Doplatek Kč 0
Termín úhrady Termín úhrady
Způsob úhrady Způsob úhrady

Zvláštní požadavky, které nemají charakter smluvního ujednání:

Zákazník svým podpisem jménem všech výše uvedených osob stvrzuje, že souhlasí s rozsahem a obsahem zakoupených služeb dle této přihlášky a potvrzuje, že 

na cestu  zaslány e-mailem další podrobné informace týkající se vybrané služby. Beru na vědomí, že veškerá korespondence bude vedena se zákazníkem č. 1. 

Součástí služeb je nabídka cest.pojištění. Beru na vědomí, že nesjednáním připojištění přebírám plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti se sjednanou službou. 

Datum Podpis zákazníka Podpis autoriz.prodejce Razítko a podpis CA LIKIDIS TRAVEL


