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ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ

Договор №...................
Днес
2014 год., между „Васкони Травел“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул.“Цар
Иван Александър“ № 54, притежаващо удостоверение за регистрация за туристическа дейност туроператор и туристически
агент № 05053/28.01.2005 г., регестрирано по ф.д № 692 / 1997 г. на Шуменски окръжен съд с Булстат 127038396, ИН по ДДС
BG127038396, представлявано от Станислав Василев Иванов - управител, наричано по-долу ОРГАНИЗАТОР
/ТУРОПЕРАТОР/
И
Г-н / Г-жа
, ЕГН
,
постоянен адрес
лична карта №
, валидна до
, издадена от
, дата на издаване
, тел:
наричан/а/ по-долу КЛИЕНТ/ПОТРЕБИТЕЛ/ от друга страна,
Данни от лична карта или международен паспорт /на латиница/:
№

Име и Фамилия

ЕГН

Брой
възрастни

Брой деца до
12 год.

Брой деца до
2 год.

1
2
3
4
Забележка: Ненавършили 2 години или 12 години се счита към датата на настаняване.

се състави и подписа настоящия Договор
1. Предмет на Договора
ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави организирано групово туристическо пътуване с обща цена на
КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително на лицата в полза, на които е сключен този Договор, както следва:
Страна /маршрут на пътуването/
Начална дата на пътуването
Крайна дата на пътуването
Продължителност /дни/
Основни услуги включени в общата цена:
Транспорт
Настаняване
Местоположение, вид, име и категория на обекта
Брой нощувки
Хранене
Брой и вид стаи
2.Обща цена на пътуването, срок и начин на плащане
2.Общата цена на туристическите услуги по т. 1 е ........................................... лева
словом (..............................................................................................................лева)
2.При
подписването
на
настоящия
договор,
КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ
внася
сума
в
на ....................................................... лв.,словом (............................................................................................................. лева)
2.3. Плащането може да се извърши в брой в туристическата агенция на ТУРОПЕРАТОРА, или по банков път:

размер

Банкова сметка № BG57UNCR70001520426611
Банков код № UNCRBGSF
Банка: UniCredit Bulbank
2.4 В случай ,че КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заплати в срок съответните суми ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да
откаже заявените туристически услуги и да задържи като неустойка сума в размер на съответен % (процент) от общата цена
на пътуването, посочен в т.3.1
3.Промени, отказ от пътуването и неустойки
3.1 Ако КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ промени датите на пътуването, намали брой на пътуващите, ако се откаже или не
започне пътуването по причини, за които ТУРОПЕРАТОРЪТ не отговаря ( с изключение на случаите на непреодолима сила),
както и във всички случаи на отказ от пътуването от стана на КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще удържи
следните неустойки:
3.1.1. До 22-я ден преди датата на заминаване-25% (двадесет и пет процента) от общата цена на пътуването по т.2.1
3.1.2. От 21-я до 8-я ден преди датата на заминаване- 50% (петдесет процента) от общата цена на пътуването по т.2.1
3.1.3. От 7-я ден преди датата на заминаване -90% (деветдесет процента) от общата цена на пътуването по т.2.1
3.2. КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прехвърли правата и задълженията си по Договора на трето лице.
3.3. Промяната на име се счита за отказ от пътуването от страна на КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ, като в случая
ТУРОПЕРАТОРЪТ задържа като неустойка сума в размер на съответен % (процент) от общата цена на пътуването, посочен
в т.3.1.
3.4. КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заяви в писмен вид всички промени и отказ от пътуването в
туристическата агенция на ТУРОПЕРАТОРА.
4.Разплащателни документи и документи за пътуване
4.1. При плащане на услуги КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава от ТУРОПЕРАТОРА касов бон (по желание и
фактура, но не по-късно от 3 дни от издаването на касовия бон) при плащане в брой , а при плащане по банков път –фактура
от ТУРОПЕРАТОРА.
4.2. До 8 (осем) дни преди датата на заминаване, но не и преди КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ да е заплатил 100% от
общата цена на пътуването по т.2.1, КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи ваучер от ТУРОПЕРАТОРА
5.Други
5.1 При обективно наложена промяна на посочения в т.1 хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да го замени с друг поне от
същата категория и близко местоположение.
5.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ общи данни за паспортния и визовия режим във връзка
с пътуването, за документите и данните, необходими за подаване на молба за получаване на входна или транзитна виза.
5.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ информация за медицинските и санитарните
изисквания, свързани с пътуването. КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ, от свое име и от името на записаните в този договор
лица, с подписването на Договора декларира, че е бил предварително предупреден и му е известно, че предоставените по тази
точка данни и информация са от най-общ характер и не ангажират отговорността на ТУРОПЕРАТОРА по отношение на
достоверност, актуалност, както и за евентуално претърпени вреди от или във връзка с тази информация.
5.4. В случай на рекламация от страна на КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ, той е длъжен в 14-дневен срок след предвиденото в
договора приключване на пътуването да представи в писмен вид в туристическата агенция на ТУРОПЕРАТОРА
рекламацията. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в 14-дневен срок от приемането на рекламацията да даде отговор на
КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил договор за застраховка с валидност до .................. , покриваща отговорността му за
причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и
несъстоятелност, под номер ............................... от .................... .със застрахователна компания .....................................
5.6. Туристическата услуга по този договор се предлага и чрез оторизирани от ТУРОПЕРАТОРА туристически агенти, към
които КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се обръща при упражняване на правата си и изпълнеие на задълженията
си по този договор.
Настоящият договор се състави и подписа на база на информацията и изискванията на чл. 29 от ЗТ и на чл.33 от ЗТ в два
еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните .
За ТУРОПЕРАТОРА:

За КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ:

