"ВИП-Сливен" ООД с
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www.BestBulgariaDeals.com

VIP-Sliven OOD with license
№ РК-01-6616
Nedyalsko, 44 Slav Bonev
Str., Yambol region
Tel/fax: +359 44 622707
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+359 878 387038
oferti@bestbulgariadeals.com
www.BestBulgariaDeals.com

ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ №: ………………..
1. Днес ……………….. с подписването на тази бланка между ………………………… като Потребител , от една страна, и ВИП-Сливен ООД като
Туроператор, от друга страна се сключва Договор за описаното по-долу пътуване. Неразделна част от този Договор са общите ПРАВИЛА И
УСЛОВИЯ. Този Договор се сключва на база информацията на Туроператора по чл. 28 от ЗТ и изискванията на чл. 29 от ЗТ и на чл. 33 от ЗТ
във връзка с чл. 28(1) и чл. 32(1) на същия закон, с които Потребителят преди сключването на настоящия Договор е предварително запознат.
2. Информация за превозвача: …………………………...
3. Цената включва: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Всички невключени допълнителни услуги се заплащат от Клиента на място в хотела!
5. Записването се счита за валидно след заплащането на пълната стойност на туристическия пакет от …………… лв
6. Заплащането се извършва в лева!

Клиент:
Име:

Фамилия:

Страна:

Вид Транспорт

Тип стая:
Мед. застраховка:

Лична карта №:

ЕГН:

Град:
Адрес:
Tелефон:
Направление:
Курорт:
Хотел:
Категория
Брой нощувки:
от дата:
Стаи:
Включва:
възр:
деца:
Други:
Трансфери:
Доп. услуги:

e-mail:
до дата:

Екскурзии:
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При необходимост ВИП-Сливен ООД като Туроператор си запазва правото на промени в цените и условията на предложената оферта, за
които ще бъдете уведомени своевременно.
Този Договор влиза в сила от датата на подписването и е валиден до крайната дата на пътуването.
Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Дата:

Съставил:

…………………..

Христо Янев

Подпис и печат на
туроператора:

Подпис на
клиента:
/ ……………………….. /
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