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Д О Г О В О Р
ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ №
Днес ………….......... г., в гр. Плевен между “СЪНРАЙЗ ТРАВЪЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление : Р.България , гр.Плевен , ул. “Иван Вазов”
№10A , ЕИК: 114138610, притежаващо удостоверение за извършване на туроператорска дейност № 05078 / 28.01.2005 г., представлявано от Владимир
Гатев – Управител , наричано по-долу ТУРОПЕРАТОР , от една страна ,
чрез
........................................................................................................................................................, Идентификационен №............................................................,
№ удостоверение за ТА дейност № ................. / ..................... г., Адрес : ..........................................................., тел. ..................................................................,
e-mail: …………………………………………., представлявано от ..................................................................................................................., наричано по-долу
ТУРАГЕНТ, от друга страна,
и
№ Име
1
2
3

ЕГН

тел.: ...........................

Л.к. / Паспорт №

мобилен :

Валидност

електронна поща :

наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ се постигна съгласие и се сключи настоящия договор за следното :
I.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ / ИТЕ / срещу заплащане организирано туристическо пътуване по дестинация
Плевен – …………………….. – Плевен при условията на този договор.
II.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
2.
Транспорт : Автобус
2.1.
Фирма превозвач : „Вип Транс” ООД
Дата на
Час на
Начален/
тръгване
тръгване
Краен пункт
3. Хотелско настаняване :
Дата на
Дата на
настаняване
отпътуване

Хотел

4. Хранения включени в пакетната цена :
Вид
Категория
5. Допълнителни услуги :
Трансфери
Застраховки

6.
7.

адрес : гр. Плевен
Маршрут

лиценз № : 1097
Дата на
Дни
пристигане
престой

Категория

Местоположение

Брой хранения

Екскурзии

Вид трансп.
средство
Автобус

Мин. брой участници

категория /
отлич. знаци
3*

Вид стая

Вид на храненията

Място №

Брой нощувки

Други

Спец. Изисквания на клиента

Други

Обща цена на всички услуги , включени в договора : ……………………. лв.
Допълнителни услуги: ………………………лв
Словом общо лв.: ……………. лв / ……………………… лв. /

Извършени плащания: лв.
дата
Вид на плащане

Номер на фактура

Сума във валута

Сума в лева

Курс на БНБ

Остатък
За плащане

Краен срок за окончателно плащане: ……………...................... г.
Краен срок за уведомление за несъбиране на минимален брой участници ………………..............г.
С подписването на настоящия договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава, че е запознат с програмата и
Общите условия на организираното пътуването на „СЪНРАЙЗ ТРАВЪЛ“ ЕООД, както и му е предоставен
Сертификат за сключена Застраховка за отговорност на туроператора от застрахователно дружество “ВИКТОРИЯ”.
Настоящият договор е подписан в три екземпляра – един за ПОТРЕБИТЕЛЯ, един за ТУРАГЕНТА и един за
ТУРОПЕРАТОРА.
За ПОТРЕБИТЕЛЯ : ...........................
/име и подпис/

За ТУРАГЕНТА : .........................
/име , подпис и печат/

За ТУРОПЕРАТОРА : .........................
/име , подпис и печат/

