Глобул Турс
Вашата туристическа агенция
София; ул. “Екзарх Йосиф” 29, тел. 02/980 69 59 ; 02/981 13 83 ; 0878 515 301
e-mail: globultours@abv.bg ; www.globultours.com

ДОГОВОР
За организирно групово / индивидуално пътуване с обща цена
Днес, …………………………… г. в гр.София между "Глобул Турс" ЕООД със седалище гр.София 1592 ж.к. “Дружба – 1”; бл.111; вх. Б; ап.21, офис:
ул."Екзарх
Йосиф"29,
БУЛСТАТ 131359479, УД:
№05454/05.05.05, наречен Туроператор (ТО) от
една странa и
……………………………………………………………………………… ЕГН: …………………….л.к № ………………………………/…………………………, МВР
………………………..,
адрес:
…………………………………………………………………………….
Tel.:
……………………….……..;
e-mail:
…………………………….………; наречен по-нататък Потребител от друга страна, се сключи настоящият договор.
№ Трите имена по л. карта или задграничен паспорт
№ на ЛК или ЗП
ЕГН
От името на записаните в тoзи договор и от свое име Потребителят декларира, че той и изброените по-горе туристи са запознати с програмата и общите условия на
„Глобул Турс”ЕООД, неразделна част от договора, публикувани на интернет страницата на ТО и туристите ги приемат, като неразделна част от тази договор.
I. Направление / Маршрут:
Дата и час на отпътуването:
Дата и приблизителен час на пристигане:
Място на тръгване:
Дата и час на отпътуване:
Крайна дата на пътуване и приблизителен час на пристигане:
Място на пристигане:
II. Основни услуги, включени в общата цена:
1.
Транспорт:
- Вид на използвания транспорт:
Вид на транспортното средство:
наземен / въздушен / морски / друг вид

ЗАБЕЛЕЖКА: Туристите се информират за регистрационния номер на транспортното средство / автобус, микробус и др. / 1 ден преди пътуването.
2. Настаняване:
Вид на обекта за нощувка:
Местоположение:
Брой и вид стаи:
Брой нощувки:
Възрастни:
Деца:
3. Изхранване:
ВВ – закуска; HB – закуска и вечеря; FB – закуска, обяд и вечеря; ALL – закуска, обяд, вечеря, напитки – местно производство;
брой, вид на изхранване
ULTRA ALL - закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, местни и вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
4. Други услуги:
Услуги, включени в цената:
Услуги, не включени в цената:
Заплатени доп. услуги извън общата цена:
- Транспорт с лицензиран автобус
Входни такси на посещаваните по желание обекти
- Водач по време на пътуването
Мероприятия срещу доп. заплащане, описани в програмата
Разходи от личен характер
Застраховка „Отмяна на пътуване”
III. Специални изисквания на потребителя, за които е постигнато съгласие между двете страни по договора:
IV. Обща цена, начин и срок на плащане на цената:
Депозит:
ф-ра:
Дължима сума:
Доплащане до:
Банкова сметка: BG90UNCR70001522392013
Доплащане:
ф-ра:
Дата :
Сума:
Забележка: Депозитът по настоящият пакет е невъзстановим, в случай на отказ от пътуване на Потребителя и съгласно ОУ, неразделна част към този договор.
V. Минималният брой участници, необходими да бъдат набрани, за да се осъществи пътуването е 40 души. Потребителят ще бъде уведомен в случай, че не е
набран необходимият минимум най-късно до 3 дни преди датата на отпътуване или съгласно разпоредбите по Закона за Туризма
VI. Потребителя се задължава:
- да спазва установения час за срещи на групата. Закъснели туристи не се изчакват и на тях не се възстановяват услуги, които не са ползвани. Във всички случаи
при отклонение от програмата и неявяване в определените от екскурзовода часове, туристът е задължен да съобщи за това;
- да не препродава туристическите услуги на ТО
VII. В случай на смяна на дата или име на пътуващ, след заплатен депозит, единствено ако е възможно да бъде направена такава, Потребителят се съгласява да
заплати допълнителна такса в размер на 20 лв., за всяка една възможна промяна за всеки отделен пакет.
VIII. Потребителят дава съгласието си ТО да обработва за служебни цели предоставените лични данни, както и да ги предоставя на трети лица при спазване на
Закона за защита на личните данни.
IX. Застраховката „Помощ при пътуване” се сключва със ЗК: Евроинс, Уника живот и др. и е за срока на пътуването, с покритие 2000 евро и покрива рисковете,
съгласно условията на застраховката. Тази застраховка не се сключва, само когато туриста представи пред ТО валидна полица за сключена дългосрочна
застраховка „мед. разходи при болест и злополука на туриста”, чийто период на валидност обхваща периода на пътуването.
X. С настоящият подпис Потребителят потвърждава, че се е запознал с възможността за сключване на застраховка „Отмяна на пътуване”.
XI. В случите, когато договора се подписва по електронен път или чрез изпращане на подписан от страните екземпляр по електронна поща в подходящ формат,
установяващ надлежното подписване, Потребителя декларира съгласието си за подписването на договора по електронен път или чрез изпращане на подписан от
страните екземпляр по електронна поща в подходящ формат, установяващ надлежното подписване.
XII. "ГЛОБУЛ ТУРС"ЕООД притежава задължителна застраховка "Отговорност на туроператора" от ЗД “ЕВРОИНС” със седалище гр. София, бул. „Хр. Колумб” 43,
застрахователна полица № 03700100001778 с валидност на действие от 00:00 ч. на 01.01.2019 г. до 24:00 ч. на 31.12.2019 г. с лимит на отговорност 50 000 лв.
XIII. Настоящия договор е съставена в два еднообразни екземпляра, единият за Туроператора, другия за Потребителя и влиза в сила от дена на подписването.

Подпис: …………………….
/Глобул Турс/

Подпис:…………………
/Потребител/

