ANEXA CONTRACT
NR.
PĂRȚILE
CONTRACTANTE
Prezenta anexa se încheie între .........................cu sediul în......................, CUI:
.............................înregistrată în Registrul Comerțului cu nr......................, in calitate de agentie
intermediara.
și
Calatorul titular, ................................. domiciliat/ă în.............................., CNP:........................,
posesor/posesoare a CI: ................................., telefon: ............................, email:
.............................., denumit în continuare Calator sau Beneficiar al serviciilor turistice.
NUME
ȘI
PRENUME
CALATORI:
PRODUSE

COMANDATE:

Statusul rezervarii este: ...........................
Prețul contractului este: ..........................și cuprinde costul serviciilor turistice efective,
comisionul Agenției şi T.V.A.
Plata suma :
:
Plata suma :
:

chitanta/OP :

Plata suma

chitanta/OP :
chitanta/OP :

Plata suma

chitanta/OP :

Avans / Teremene de plata:.............................., iar restul de plată scadent la data de
....................
Furnizor: ..........................Detalii Oferta : Oferta Speciala (in caz de anularea penalizarea
este de 100%)
Calator/reprezentant calator declar pe propria răspundere că reprezint cu puteri depline în
condițiile prezentului contract calatorii înscriși în anexa și semnez prezentul atât în numele
meu cât și în numele acestora.Calatorii sunt obligati sa reverifice datele rezervarii inscrise in
anexa si in contract.
Pentru calatoria in afara tarilor din UE, de exemplu Turcia, Emiratele Arabe, Egipt,
Tunisia etc pasapoartele trebuie sa fie valabile minim 6 luni de la iesirea din tara respectiva si
in anumite tari nu se mai accepta pasapoarte temporare ( ex Emiratele Arabe) Este obligatia
calatorului sa aiba documentele valabile pentru destinatia rezervata.
Toate ofertele se incadreaza in functie de perioada pe first minute, early booking, oferta
speciala, last minute,black friday, oferte targuri turistice
Biletele de avion odata emise nu se pot anula, anularea lor aduce o penalizare de 100%.
Pentru modificarile de nume, dată, extra bagaj se percepe o taxa, în funcție de compania
aeriana.
Informații cu privire la plecare - Se vor comunica, în scris/telefonic/SMS, în termenul
prevazut de lege, în momentul în care agenția dispune de aceste informații.

Ora plecării/decolării, Locul întâlnirii, Mijlocul de transport, Pers. de contact.
Cazarea la hoteluri, vile,pensiuni se face dupa ora 14:00 (check-in) si eliberarea camerei la
ora 09:00 (check-out)
Locurile în autocar se stabilesc în funcție de ordinea înscrierii la pachetul turistic.Autocarul
poate avea intarzieri neanuntate din motive intemeiate : defectiuni technice,trafic, intarzieri
datorate turistilor etc
Transport autocar: Calatorii se vor prezenta la îmbarcare cu min. 30 min. înainte de ora
stabilită.Transportul se efectueaza cu autocare clasificate cu minim 3* special atestate pentru
transport extern, conform legilor in vigoare.
Transport avion: Calatorii se vor prezenta în aeroport cu min. 3 ore (180 minute) înainte de
ora decolării, datorita aglomeratiei din aeroport.Compania aeriana isi rezerva dreptul de a
modifica orarul de zbor.
Persoana de contact/ ghid/ însoțitor de grup/șofer poate fi contactată doar în ziua plecării.
Aceste informații pot suferi modificări, prin urmare rugăm o reverificare a acestor date înainte
de plecare cu cel puțin 3 zile.
Referitor Transfer : pentru a se efectua transferul catre aeroport sau statia de imbarcare
autocar trebuie sa fie min 4 pers inscrise.
Telefon urgente : 0730.101.791 sau 0730.101.793
In momentul incheierii contractului, calatorii au posibilitatea de a alege sa incheie si
asigurarea facultativa (storno, medicala) care sa acopere costurile incetarii contractului din
proprie intiativa sau costurile de asistenta medicala, inclusiv taxele de repatriere, in caz de
accident, boala sau deces. Acestia isi manifesta urmatoarele optiuni prin scrierea numelui in
clar si semnatura.
Nu doresc sa inchei

□

asigurare storno

□

asigurare medicala

Doresc sa inchei

□

asigurare storno

□

asigurare medicala

Agenţia intermediara

Calator,
Am primit un exemplar din contract și
anexele contractului

