
JAK SE PŘIHLÁSIT NA ZÁJEZD 
Přihlášení na zájezd probíhá v těchto krocích: 

1. REZERVACE ZÁJEZDU 

Rezervace místa na zájezdu je možná emailem nebo telefonicky. Rezervace je obvykle platná 7 dnů 
(dle obsazenosti a termínu zájezdu lze délku platnosti upravit). Spolu s potvrzením rezervace 
emailem od nás obdržíte následující: 

• výzva k doplnění vašich osobních údajů, které budou použity k předvyplnění Smlouvy o 
Zájezdu,  

• Všeobecné podmínky k zájezdům,  
• Pojistné podmínky ERV Evropské pojišťovny a.s. k cestovnímu pojištění,  
• Zásady ochrany osobních údajů,  
• koncesní listinu CK BeneTravel,  
• doklad od pojištění CK BeneTravel proti případnému úpadku cestovní kanceláře.  

Všechny tyto dokumenty naleznete ke stažení i na webu CK Benetravel (www.benetravel.cz). 

2. SMLOUVA O ZÁJEZDU 

• zašleme Vám předvyplněnou „Smlouvu o Zájezdu“ emailem, 
• Vy Smlouvu o Zájezdu doplníte, vytisknete, podepíšete, naskenujte a pošlete zpět na email 

CK BeneTravel,  
• přijetí a platnost Smlouvy o Zájezdu Vám potvrdíme emailem a vyzveme Vás k zaplacení 

zálohy. 

Smlouva o Zájezdu je platná v okamžiku úhrady zálohy na zájezd. Bez složení zálohy je Smlouva o 
Zájezdu považována stále za rezervaci s platností max. 14 dní.  

3. ZAPLACENÍ ZÁLOHY 

Pokud není ve výzvě ze strany CK BeneTravel uvedeno jinak, po obdržení potvrzené Smlouvy o 
Zájezdu ze strany CK uhraďte prosím zálohu v níže uvedené výši převodem na účet v CZK: název 
účtu: Lukáš Benešovský, Komerční banka, pobočka Poděbradovo nám. 980/11, 797 08 Prostějov, 
č. účtu: 1784220287/0100, IBAN: CZ06 0100 0000 0018 7422 0287, SWIFT: KOMBCZPP, nebo 
v hotovosti: v místě sídla CK BeneTravel, tj. Brněnská 38, 796 01, Prostějov. Pro platby ze zahraničí 
doporučuji využít službu www.transferwise.com (v případě potřeby nás kontaktujte). Platba 
platebními kartami není možná! 

• 30 000 Kč / osoba u zájezdů s cenou do 60 000 Kč 
• 40 000 Kč / osoba u zájezdů s cenou od 60 000 Kč do 110 000 Kč 
• 50 000 Kč / osoba u zájezdů s cenou nad 110 000 Kč 

4. DOPLATEK ZÁJEZDU 

Doplatek zájezdu uhraďte prosím nejpozději k datu uvedenému ve Smlouvě o Zájezdu. Obvykle 8 
– 3 týdny před odletem obdržíte podrobné pokyny k zájezdu.  

5. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

Prosím o důkladné prostudování Všeobecných podmínek, které jsou ke stažení na webu CK 
BeneTravel (www.benetravel.cz). 


