
Dodatek č.             
ke smlouvě o zprostředkování ubytování 

Tímto dodatkem se mění smlouva o zprostředkování ubytování číslo:                          ze dne                         uzavřená mezi společností Accomango 
a ubytovatelem (dále „Smlouva“). 
Dodatek je uzavřen podle ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Níže uvedené smluvní strany, 
a to společnost Accomango a ubytovatel, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě v následujícím znění 
(dále „Dodatek“). Podstatnou a nedílnou součástí Dodatku jsou Obchodní podmínky pro spolupráci s ubytovateli vydané společností 
Accomango s.r.o., jejichž aktuální znění je k dispozici na webových stránkách společnosti Accomango, na adrese 
https://www.accomango.com/OPubytovatel (dále „OP“). Ubytovatel podpisem Dodatku prohlašuje, že se s OP plně seznámil a souhlasí s nimi. 
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1. Accomango s.r.o., se sídlem Legerova 578/70, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 090 24 204, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 329363 (dále „společnost Accomango“)  
bankovní spojení: č. ú.                        ,  účet vedený u společnosti                         

2. Ubytovatel: 
Společnost:                         IČO:                         
se sídlem ulice                         , č.p./č.o.:                        , PSČ:                        , Obec:                         
bankovní spojení:                          
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném                        , pod sp. zn                         (dále „ubytovatel“) 
zastoupená ☐ statutárním orgánem či jeho členem (např. jednatel), ☐ na základě plné moci 
Jméno:                         Příjmení:                         Titul:            Datum narození:                          Funkce:                         
Jméno:                         Příjmení:                         Titul:            Datum narození:                          Funkce:                         

Kontaktní osoba/y ubytovatele: 
Jméno:                          Příjmení:                         Titul:              Telefon:                           E-mail:                         
Jméno:                          Příjmení:                         Titul:              Telefon:                           E-mail:                         
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Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu rozumějí, že je tento Dodatek projevem pravé, 
svobodné a omylu prosté vůle smluvních stran, které jej uzavřely bez nátlaku, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují své podpisy; ubytovatel svým podpisem rovněž stvrzuje, že se plně seznámil s OP, jejichž obsah je nedílnou součástí tohoto Dodatku a 
určují z větší části obsah Smlouvy, s jejich obsahem bez jakýchkoliv výhrad souhlasí, a to aniž by byl v tísni či jejich obsah považoval za nápadně 
nevýhodný. 
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Dne                         

Ubytovatel: jméno, příjmení a podpis jednající osoby 
                         

Dne                         

společnost Accomango: jméno, příjmení a podpis jednající 
osoby 
                          

 
web: www.accomango.cz VOP: https://www.accomango.com/OPubytovatel tel.: (+420) 602 325 591 e-mail: info@accomango.com   


