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ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ
Днес ................... г в гр. София между „Трейд Феър Трипс” ЕООД със седалище и адрес
на управление гр Варна, ул. Идеал Петров 1 а, ет 6, ап 54 ЕИК 201945156, тел/ факс. 02/8510024,
е-mail: info@freshholiday.bg, с лиценз № РК-01-7158/27.08.13г. представлявана Тезгюл Нехат
Ахмед, наричана по-долу ТУРОПЕРАТОР от една страна и от друга страна
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………,
Трите имена по л.к. или задгр.

№ лична карта

Валидност на л.к.

ЕГН

Тел.дом

паспорт

или задгр.

или задгр.

Тел служ.

паспорт

паспорт

Мобилен

1.
2.
3.

с адрес гр. …………........, ………………………….……, наричан по-долу ПОТРЕБИТЕЛ се постигна
съгласие и се сключи настоящия договор за следното:
1.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да представи на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу заплащане
организирано туристическо пътуване с автобус от ......................... до ....................... и обратно
срещу възнаграждението, платимо от ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно условията на настоящия
договор.
2.Фирма–превозвач …………………………………………………… със седалище ………………………………………….,
Лиценз № …….., година на производство на автобуса - ........ рег. № ......... и срок на валидност
на знака за първоначален технически преглед или на контролния талон към знака за
периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозното средство до ………г.
3.Автобусът е марка ..................................., категория 3*, разполага с .... места, снабден с
минибар, видео, ТV, (ненужното се зачертава).
4. ТУРОПЕРАТОРЪТ ще осъществи пътуването от .........от .........часа....... по маршрут ............... и
то ще трае общо .... дни.
5.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да настани ПОТРЕБИТЕЛЯ в хотел категория ......., да му
осигури ……... бр. нощувки, ....... бр. закуски ……. бр. обяда, …..бр. вечери
6.Брой и вид на стаите: ............................................................................
7.Вид на заведенията за хранене и развлечение: …………………………………..
8.Други услуги, включени в общата цена:
8.1.Посещения: ....................................................
8.2.Екскурзии до ...................................................
8.3.Трансфери и други услуги ………………...........................................................................
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9.Специални изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ, предявени от него преди сключването на договора
………………………………………………..................................................................................................................
10.Обща цена на всички услуги: …………………………………………….
10.1.Пакетна цена за възрастен ...............
10.2.Пакетна цена за дете, трети възрастен, самостоятелна стая................
11.Цена на летищни такси ......…… и допълнителни екскурзии ……..…………………………
12.Други мероприятия ……………………………………………………………….……………………..…………
- визи и екстри ……………………………………………………………………………………………..……
13.Промени в цената са възможни съгласно Общите условия на организираното пътуване.
14.Срок и начин на плащане на общата цена:
14.1.Включените в цените на организираните от „Трейд Феър Трипс” пътувания услуги
са отразени в програмата за съответното пътуване. Плащанията се приемат в брой или по
банков път по сметката на ТУРОПЕРАТОРА IBAN: BG23BPBI79451069861801
14.2.Капарото /депозита/ в размер на 30% на човек за автобусните и самолетните
пътувания се заплаща в момента на подписването на настоящия договор.
14.3.Остатъкът в размер на 70% се заплаща минимум 14 дни преди датата на
пътуването.
14.4.За Нова година, Коледа и Великден резервация се прави само след заплащане на
30% от сумата или повече, в зависимост от условията по конкретната оферта.
14.5.В случай, че сумата по т.14.3 не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се
анулира и капарото /депозита/ остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
15. Анулации и неустойки:
15.1.Крайният срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора без да
дължи неустойка е 21 дни преди датата на отпътуването.
15.2.При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т.15.1 той дължи на
ТУРОПЕРАТОРА неустойки в размер на:
15.2.1.Ако направената анулация е от 20 до 14 дни преди датата на отпътуването,
неустойката е в размер -30% от цената на пътуването. При от 13 до 8 дни -70% и при 7 и помалко дни -100% от цената на пътуването.
16.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да преотстъпи пътуването си на трето лице съгласно Общите
условия на организираното пътуване.
17.Минимален брой за осъществяване на пътуването e 35 човека като крайният срок за
уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ е 7/седем/ дни преди началната дата на пътуването.
18.При значителни промени на съществуващите клаузи на договора ТУРОПЕРАТОРЪТ се
задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл.90 ал.1 от Закона за туризма.
19.Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат в
четиринадесетдневен (14) срок от откриване на несъответствието с договореното.
Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен
и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА И ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал
ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазването на Общите условия за организирано пътуване.
20.ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл.97 от Закона за туризма със ЗАД
„Алианц” и номерът на застрахователната полица е 13160163010000006.
20.1.Информацията за сключената задължителна застраховка „медицински разходи
при болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната се съдържа в
застрахователната полица, като нейният оригинал се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ от
ТУРОПЕРАТОРА, ако застраховката е индивидуална – в случай че застраховката е групова,
оригинала се съхранява във водача на групата.
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21.ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява в писмен вид ПОТРЕБИТЕЛЯ за изискванията на паспортния и
визов режим, както и информация за медицинските и здравни изисквания, свързани с
пътуването.
Неразделна част от договора са Общите условия. Този договор се сключва на база на
информацията на ТУРОПЕРАТОРА по чл.82 и чл.86 от ЗТ във връзка с чл.80 ал.1 и чл.81 ал.1 на
същия закон. Пътуването, посочено в т.1 на този договор, може да се осъществи само, ако е
набран минималния брой участници от 35 туристи. В срок от 7 дни от датата на отпътуването
ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде уведомен, ако този брой не е набран като ТУРОПЕРАТОРЪТ
възстановява внесената сума от ПОТРЕБИТЕЛЯ в нейния пълен размер.
Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването и е валиден до крайната
дата на пътуването, посочена в него. Той се подписва в два еднообразни екземпляра по един
за всяка от страните.
ЗА ТУРОПЕРАТОРА

ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

………………….

……………………………..
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