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UZAVŘENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM PRODEJCE 
 
Upozorňujeme, že při uzavírání cestovní smlouvy musí být vyplněny všechny údaje o objednavateli zájezdu a to 
včetně platného telefonního čísla a emailu. Tyto údaje se zadávají do databáze a bez těchto údajů nebude cestovní 
smlouva uzavřena. Jako kontaktní údaj objednavatele zájezdu nesmí být uveden kontatní údaj prodejce nebo jeho 
telefon. Dále upozorňujeme prodejce, že pokyny k odjezdu jsou zaslány vždy v tiskové podobě výhradně na adresu 
objednavatele zájezdu – plavby doporučenou zásilkou poštou cca 30 dnů před odjezdem. Zaslaní pokynů k odbavení 
na jinou adresu a nebo adresu prodejce není možné. 
Dovolujeme si dále upozornit prodejce, že pokud klient nebude mít uzavřeno zdravotní pojištění prostřednictvím CK 
RIVIERA TOUR, která nabízí speciální pojištění na plavby, aby se ujistili, že jejich pojistka obsahuje pojištění zásahu 
zdravotní péče a leteckého transportu nad 5 mil od pevniny. Je to velmi důležitá informace. 
 
 

JAK UHRADIT ZÁJEZD S CK RIVIERA TOUR 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Platby zájezdu-plavby prosím proveďte dle splatnosti uvedené v cestovní smlouvě. Prosím berte na vědomí, že splatností se 
rozumí připsání prostředků na účet CK RIVIERA TOUR. V případě, že je den vystavení dnem splatnosti, můžete provést úhradu 
následovně: 
*vkladem na náš učet na které-koli pobočce ČSOB 
*převodem z účtu- pokud máte Váš učet veden u ČSOB 
*převodem z účtu se zaslání potvrzení o platbě-v případě, že máte účet zřízen u jiné banky než ČSOB, můžete provést příkaz k 
úhradě. Je však nutno ihned zaslat potvrzení o provedené platbě na naši CK. Důrazně upozorňujeme, že potvrzení o provedené 
platbě musí obsahovat prokazatelné odepsání prostředků z Vašeho účtu. Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení. 

Platbu zájezdu proveďte na účet: CZK 203 676 297 / 0300 ČSOB  
Variabilní symbol platby : číslo vaší smlouvy 
Každá cestovní smlouva má svůj variabilní symbol platby. 
Prosím neslučujte více plateb pod jeden variabilní symbol. Taková platba nebude zaúčtována. Platba bez uvedeného var. symbolu 
nebude zaúčtována. 
účet: 203676297 / 0300 název účtu: RIVIERA TOUR s.r.o. 
IBAN: CZ2303000000000203676297 
BIC (SWIFT): CEKOCZPP 
Název Banky: Československá obchodní banka, Pobočka Vsetín , Smetanova ulice 1269 , 755 01 Vsetín 

 
SLOVENSKO 
Platby zájezdu-platby prosím proveďte dle splatnosti uvedené v cestovní smlouvě. Prosím berte na vědomí, že splatností se rozumí 
připsání prostředků na účet CK RIVIERA TOUR. V případě, že je den vystavení dnem splatnosti, můžete provést úhradu 
následovně: 
*vkladem na náš účet na kterékoliv pobočce ČSOB 
*převodem z účtu- pokud máte Váš účet veden u ČSOB 
*převodem z účtu se zasláním potvrzení o platbě-v případě, že máte účet zřízen u jiné banky než ČSOB, můžete provést příkaz k 
úhradě. Je však nutné ihned zaslat potvrzení o provedené platbě na naši CK. Důrazně upozorňujeme, že potvrzení o provedené 
platbě 
musí obsahovat prokazatelné odepsání prostředků z Vašeho účtu. Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení. 

Platbu zájezdu proveďte na účet: 401 117 78 89 / 7500 ČSOB 
Variabilní symbol platby : číslo vaší smlouvy 
Každá cestovní smlouva má svůj variabilní symbol platby. 
Prosím neslučujte více plateb pod jeden variabilní symbol. Taková platba nebude zaúčtována. Platba bez uvedeného var. symbolu 
nebude zaúčtována. 
účet: 401 117 78 89 / 7500 název účtu: RIVIERA TOUR s.r.o. 
IBAN: SK76 7500 0000 0040 1117 7889 
BIC (SWIFT): CEKOSKBX 
Název Banky: Československá obchodní banka, Pobočka Trenčín, Slovensko 
   

  5 

  3 


