Navštívte 89. ročník medzinárodného autosalónu v Ženeve

MOTOR SHOW GENEVE 2019
Prinášame Vám možnosť navštíviť
89. ročník medzinárodného autosalónu v Ženeve
– letecky priamo z Bratislavy

Termín:

06. marec 2019 ( streda ) – 2. novinársky deň

Program:
- v ranných hodinách charterový let Bratislava – Ženeva ( odletové časy upresníme najneskôr 7 dní
pred odletom )
- individuálny presun na výstavisko Palexpo – výstavisko sa nachádza len niekoľko minút pešej
chôdze od medzinárodného letiska v Ženeve ( www.palexpo.ch )
- individuálna prehliadka autosalónu
- v podvečerných hodinách spiatočný let Ženeva – Bratislava
Cena za osobu: 470,- Eur
Cena zahŕňa: spiatočnú letenku Bratislava – Ženeva - Bratislava, studené občerstvenie počas letu,
vstupenku na Motorshow Geneve 2019 ( platí počas 2. novinárskeho dňa ). Faktúra bude vystavená v
daňovom režime cestovnej kancelárie.
Upozornenie: počas novinárskych dní nie je na výstavisko povolený vstup osobám mladším ako 16
rokov!
V prípade záujmu je možné objednať letenku alebo vstupenku aj samostatne.
Pre objednanie miest nám zašlite vyplnenú záväznú objednávku, ktorá je súčasťou tejto ponuky. Podmienkou
účasti je uhradenie faktúry v plnej výške.
Nakoľko kapacita lietadla je obmedzená, objednávky budú akceptované v poradí ich doručenia.
Ak klient zruší svoju účasť, budú účtované nasledovné stornopoplatky:
Zrušenie účasti viac ako 35 dní pred odletom
bez stornopoplatku
Zrušenie účasti 21 - 35 dní pred odletom
20% stornopoplatok
Zrušenie účasti 14 - 20 dní pred odletom
50% stornopoplatok
Zrušenie účasti menej ako 14 dní pred odletom
100% stornopoplatok
Zrušenie účasti musí byť doručené písomne. Za dátum zrušenia účasti sa považuje deň doručenia oznámenia
o zrušení účasti. Zmena mena je možná bez poplatku najneskôr 48 hodín pred odletom. Za zmenu mena
menej ako 48 hodín pred odletom je účtovaný poplatok 50,- Eur za každú zmenu.
Organizátorom tohto zájazdu je Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29, Nitra, IČO: 22679057. Spolu s
organizátorom si v prípade nízkeho počtu účastníkov, t.j. menej ako 150, vyhradzujeme právo na zrušenie
letu – v tomto prípade má klient nárok na vrátenie uhradenej čiastky v plnej výške.
V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na čísle: 02/4929 4418, 0918 500 114
alebo e-mailom: a.pontikis@motor-car.sk .
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Z ÁV ÄZ NÁ

O BJEDNÁV KA

Záväzne si objednávame - Návšteva Autosalónu Ž E N E V A 2019 - 6. marec 2019
Počet osôb ( letenka + vstupenka): ...................... v cene: 470,- Eur / osoba *

* Faktúra bude vystavená v daňovom režime cestovnej kancelárie.

Váš zmluvný partner: Iné...
Zoznam cestujúcich:
Upozornenie: počas novinárskych dní nie je na výstavisko povolený vstup osobám mladším ako 16 rokov!
Meno a priezvisko

Tel.číslo (mobil)

E-mail:

Pozn.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kontaktná osoba: ............................................... Tel.č.:............................E-mail:. ........................................................................
Fakturačná adresa:
Názov spoločnosti/Meno:....................................................................................................................IČO: ....................................
Adresa: ....................................................................................................................................

IČ DPH: .....................................

Poštová adresa ( ak je iná ako fakturačná ):
Názov spoločnosti/Meno:.................................................................................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................................................................................
Dátum: .....................................

Pečiatka, podpis: ..............................................................

Zaslaním objednávky účastníci vyjadrujú súhlas s podmienkami účasti uvedenými v ponuke vyššie.
Scan vyplnenej a podpísanej objednávky prosíme zaslať e-mailom na: a.pontikis@motor-car.sk alebo odfaxovať na číslo: 02/4929
4929
Objednávateľ berie na vedomie, že osobné údaje ktoré poskytol prevádzkovateľovi spoločnosti Viliam Turan – TURANCAR,
Bratislavská 29, Nitra, IČO 22679057 budú prevádzkovateľom spracované za účelom objednania a zabezpečenia prepravy,
vystavenia daňového dokladu, uskutočnenia platby (spracúvanie osobných údajov je v zmysle článku 6 ods.1 písm. b) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, ktorých ste zmluvnou
stranou) a za účelom vyhotovenia a vedenia evidencie účtovných dokladov (spracúvanie osobných údajov je v zmysle článku 6
ods.1 písm. c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa).
Poskytnutie osobných údajov z Vašej strany je povinné, v opačnom prípade, ak neposkytnete osobné údaje nevyhnutné pre tieto
účely, nemôže prevádzkovateľ voči Vám plniť povinnosti vyplývajúce z objednanej služby. Osobné údaje budú uchované po dobu,
po ktorú je prevádzkovateľ povinný v stanovenom rozsahu spracovávať Vaše osobné údaje v zmysle osobitných právnych
predpisov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Prevádzkovateľ poskytne získané osobné údaje spoločnosti, od ktorej
objednáva dopravu za účelom zaobstarania objednanej služby a taktiež spoločnosti, ktorá administratívne zabezpečuje realizáciu
zájazdu. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.
Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:
- žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
- namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
- na prenosnosť osobných údajov;
- podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská
republika
Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
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