Smlouva o zprostředkování studijního pobytu
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):
Tutuki s.r.o.
IČ: 024 83 441, DIČ: CZ024 83 441
se sídlem Kozí 684/8, Brno 602 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 111683
kontaktní e-mail: p.gultova@tutuki.cz
zast. Pavlou Gultovou, jednatel
na straně jedné jako zprostředkovatel (dále jen „Zprostředkovatel“)
a
________________________
datum narození: ________________
bytem ____________________
kontaktní e-mail: _______________________
na straně druhé jako zájemce (dále jen „Zájemce“)

I. Předmět smlouvy
1. Zprostředkovatel za podmínek sjednaných v této Smlouvě zprostředkuje pro Zájemce
Studijní pobyt:
Země: _________
Město: ___________
Název školy: ____________
Termín Studijního pobytu (od - do): _____________________
2. Zájemce bere na vědomí, že Studijní pobyt zprostředkovaný dle této smlouvy není zájezdem
a nevztahuje se na něj pojištění proti úpadku cestovní kanceláře.
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II. Cena studijního pobytu a způsob úhrady
1. Cena studijního pobytu specifikovaného v čl. I odst. 1 této smlouvy a cena souvisejících služeb
specifikovaných v čl. I. odst. 2 této smlouvy je stanovena v příloze č. 2 této smlouvy.
2. Zájemce bere na vědomí, že Zprostředkovatel je platebním místem pro zaplacení ceny za
studijní pobyt, přičemž cena za studijní pobyt náleží přímo poskytovateli studijního pobytu.

III. Všeobecné obchodní podmínky
1. Práva a povinnosti zprostředkovatele a zájemce i další podmínky této smlouvy jsou upraveny
ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Tutuki s.r.o. platných ke dni uzavření
této smlouvy (dále jen „VOP“).
2. VOP tvoří nedílnou součást této smlouvy a jsou dostupné na www.tutuki-australie.cz,
www.tutuki-zahranici.cz, www.tutuki-stredni-skoly.cz.
3. Zájemce bere na vědomí, že VOP se uplatní vždy, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
Podpisem smlouvy Zájemce potvrzuje, že byl s VOP seznámen a souhlasí s nimi.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
2. Jakékoliv změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, a to formou
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
3. Podpisem této Smlouvy Zájemce potvrzuje, že se seznámil s dokumentem nazvaným
Informace o zpracování osobních údajů, dostupným též na www.tutuki-australie.cz,
www.tutuki-zahranici.cz, www.tutuki-stredni-skoly.cz, který je nedílnou součástí této Smlouvy.
V případě, že Zájemce uzavírá smlouvu ve prospěch třetích osob, pak podpisem smlouvy
stvrzuje, že je třetími osobami uvedenými ve smlouvě zmocněn k poskytnutí jejich osobních
údajů a poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu k tomu, aby Zprostředkovatel
shromažďoval, uchovával a zpracovával jejich osobní údaje u těch zpracování osobních údajů,
které jsou založeny na souhlasu.

4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – VOP
Příloha č. 2 – Vyčíslení nákladů Studijního pobytu a nákladů souvisejících služeb
Příloha č. 3 – Informace o zpracování osobních údajů

V .................... dne ....................
.....................................

.....................................

Zprostředkovatel

Zájemce

Tutuki s.r.o.
Pavla Gultová, jednatel
2

