
Cestujeme

www.cksaturn.cz
cksaturn@cksaturn.cz
800 50 50 40 Pobočky:

Český Krumlov
Tel.: 386 100 147

České Budějovice
Tel.: 386 100 134-5

Písek
Tel.: 386 100 168

Prachatice
Tel.: 386 100 187

4. Závěrečná ustanovení

2. Údaje o zájezdu

3. Údaje o ceně, způsob úhrady

Smlouva o zájezdu
Potvrzení o zájezdu

Jméno, příjmení

Rezervační číslo

E-mail Mobilní telefon

Ubytování (druh, poloha, kategorie, vybavenost, skladba pokoje) Stravování (rozsah, způsob)

Další objednané služby (cestovní pojištění)

Doprava (druh, kategorie, trasa)

Zvláštní podmínky, poznámky

Termín Nástupní místo

Jméno, příjmení Adresa

Adresa Stát. přísl.Datum narození

Záloha celkem Způsob úhrady Termín úhrady

Doplatek celkem

Datum uzavření smlouvy o zájezdu

Způsob úhrady Termín úhrady

Název zájezdu účastníků
Min. počet

Katalogové číslo

Stát. přísl.Datum narození

Zastoupena provizním prodejcem

Žižkova třída 1321/1, České Budějovice

Prodejní místo:
Karla IV. 416/14, 370 01 České Budějovice
E-mail: cksaturn@cksaturn.cz
Tel.: +420 386 100 135 

Zákazník uzavírá s ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. (provozovatelem cestovní kanceláře Saturn) smlouvu o zájezdu dle zákona 
159/1999 Sb. i ve prospěch následujících osob:

2.

3.

4.

IČ: 26060451    DIČ: CZ26060451
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: 2112243313/2700

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. (provozovatel CK SATURN)

1. Osobní údaje, údaje o cestujících

Datum a podpis prodejcePodpis zákazníka

Základní cena (Kč) 

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s obsahem tohoto formuláře a s všeobecnými podmínkami ke smlouvě o zájezdu, které mu byly 
předány při podpisu této smlouvy. CK Saturn si vyhrazuje právo změny typu autobusu za autobus stejné kvality.

2.

1.

3.

4.

Příplatky (Kč) Faktultativní služby (Kč) Sleva (Kč)

Celková cena zájezdu:

Celkem za osobu (Kč)
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