Регистрация РК 01 - 7299
1463 Sofia, Bulgaria, 92-94 Tzar Asen str., tel:(+359 2)980 0369, 980 4462, fax:986 5764 mobile:(+359)0888 415 780
e-mail: booking@europatour.bg
www.europatour.bg

ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ
…………../ …………………...2017
Днес ……………………….г. в гр.София между
ЕВРОПАТУР ПРЕМИУМ
ООД ,
със
седалищe
и
адрес
на
управление
гр. София
1415 ,
ул. Акад. П. Динеков 23 ;
ЕИК 202764632 ;
регистрация
за
ТО и ТА
N: РК - 01 - 7299,
Застраховка
Отговорност
на
Туроператора
с
полица 
N: 7500170000281
издадена
от
ГРУПАМА
Застраховане
България,
валидна от 30.04.2017 до 29.04.2018. ; представлявано
от
Чудомир
Велиславов Моневски – управител , наричано по-долу
Т
 УРОПЕРАТОР
Име:
Адрес:
Лична карта №:

ЕГН:
Задграничен
паспорт:
E-mail:

Телефон:

или
Фирма:
Адрес:
ЕИК:
Телефон:

МОЛ:
ИН по ДДС:
E-mail:

наричан по-долу ПОТРЕБИТЕЛ се сключи настоящия договор за организирано пътуване.
Трите имена на латиница по лична карта или задграничен паспорт и други данни на всички пътуващи:

№

Имена

ЕГН

Лична карта

Задгр.паспорт

1.
2.
3.
4.
ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу заплащане организирано
туристическо пътуване за вписаните в договора туристи.
Основни услуги включени в пакета съглано приложена програма ( оферта),която е неразделна част от
този договор:
Маршрут:
Начална дата:
Транспорт:
Настаняване:
Вид стая:
Мед. Застраховка:
Екскурзии и
посещения:
Спец. Изисквания на

Крайна дата:

Дни/Нощувки
Трансфер:
Хотел:

Брой стаи:

Изхранване:

клиента:
●
●

Програмата се изпълнява при минимум записани ............ туристи.
За програмата няма изискване за минимум записани туристи.

Допълнителни услуги:

№ Услуга

Ед.цена

брой

Общо

1.
2.
ТОТАЛ:

Обща цена на всички услуги, включени в договора:
Основна цена:
Допълнителни услуги:
ТОТАЛ:

Депозит:
Доплащане:

Срок и начин на плащане:………… % от цената - депозит при резервацията ( ...................лева)
Остатъка се доплаща минимум 30 дни преди пътуването( ако конкретната програма не изисква друг
срок) ................................лева
Резервации се потвърждават само след внесен депозит.
Имената на пътуващите НЕ могат да се сменят. При смяна на имената се заплаща глоба от 40
лв.
В случай,че сумата не се изплати в посочения в договора срок, резервацията се анулира и
депозита не се връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Неразделна част от този договор са ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ, подписани
от ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, в деня на подписване на договора.
Задължителната застраховка Медицински разходи при пътуване се сключва със Дженерали
застраховане не е / е
включена в цената на пакета.
Този договор влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до крайната дата на
пътуването. Договорът се подписва в два еднообразни екземпляра- по един за страните.
При изгубен договор или ваучер се издава дубликат срещу 30 лева глоба.

Имаме следните банкови сметки в лева :

Първа Инвестиционна банка - BG45FINV915010BGN0ZFSA;
Уникредит Булбанк BG27UNCR70001521870414;

ТУРОПЕРАТОР:

ТУРАГЕНТ:

ПОТРЕБИТЕЛ:

