ДОГОВОР
За туристически пакет № 0000..................../...............
Днес, ..............................., в гр. Русе, между:
„Моник 1238 ЕООД”, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул.Петрохан 44, вписан в
Агенцията по вписвания с ЕИК по БУЛСТАТ 202 704 756, притежаващ удостоверение за
туроператор и туристически агент с регистрационен № РК-01-7260, е-mail:
monik1238@abv.bg www.monikbg.com, представлявано от Светослава Йорданова Шилкова–
Управител, и ТУРАГЕНТ

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1..................................................................................................................................................................
ЕГН...............................................................ТЕЛ.....................................................................................
с адрес:.......................................................................................................................................................
л.к. или задграничен паспорт...............................................вал.до....................................................
2..................................................................................................................................................................
ЕГН...............................................................ТЕЛ.....................................................................................
с адрес.......................................................................................................................................................
л.к. или задграничен паспорт...............................................вал.до....................................................
и група по списък приложение / ...........................туристи /
наричани за по-кратко Потребители от друга страна,
се сключи настоящия договор за организиран туристически пакет с обща цена.
Маршрут на пътуването по програма:
Начална дата на пътуване ....................................Крайна дата на пътуване.......................................
Продължителност в дни – .........................
Основни услуги, включени в общата цена:
1. Пътуване:
Връщане
Вид транспорт Маршрут на пътуването
Дни
Тръгване
(Дата, час, начален
(дата, час, краен
(автобус,
престой
пункт)

пункт)

самолет,
комбиниран)

2. Транспорт, фирма превозвач:
Фирма превозвач
Седалище и адрен на упревление

Лиценз

МПС

3. Настаняване: Брой стаи ........Двойни Възрастни - .............. Деца ...................
Място
Държава Местност
Хотел
Мотел
Къща за
Пансион
На
Гости
настаняване
4. Хранене :
Вид хранене - база

Вид и категория на
заведението за хранене

Кораб

Брой хранения

Посещения, екскурзии, трансфери и други включени в общата цена:
Специални изисквания на Потребителя, за които е постигнато съгласие преди/по време на
сключване на настоящия Договор:
• В общата цена не са включени :
• ........................................................
• ........................................................
Допълнителни условия от страна на туроператора:валидни документи за пътуване .

Обща цена на пътуването: Крайната цена се формира от :основната цена , стойността на
допълнително заявените услуги за организирано пътуване и след приспадане на определените в
общите условия или програмата отстъпки за всеки един турист.
Основна цена: .....................лв.на турист
Отстъпки от основната цена …….. % = ….…….. лв.
Допълнителни плащания–съгласно програмата:
.............................................................................................................
............................................................................................................
Пакетна цена:............. лв. х ............брой туристи =.................лв.
Срок и начин на плащане на общата цена:
Депозит: ..........лв. х ..........брой туристи = .............лв.
Депозитът се заплаща при подписване на Договора.
Неразделна част от този Договор са Общите условия.
Окончателното плащане на цената в размер на ..............лв. се заплати на .................

г.

Всички плащания се извършват в брой в офисите на Туроператора и неговите агенти или по
банков път, по сметките на Туроператора:
IBAN BG40PRCB92301044623714, BIC PRCBBGSF, при банка Прокредит банк, клон – Русе
IBAN BG22STSA93000023246714, BIC: STSABGSF при Банка ДСК – РУСЕ

Пътуването, посочено в т.1 на тази бланка може да се осъществи само, ако е набран минимален
брой от участници, в срок до ПОТВЪРДЕНА !!!
Потребителят ще бъде уведомен, ако този брой не е набран.
Задължителната медицинска застраховка за пътуване в чужбина по чл. 72 от ЗТ се сключва със
застрахователна компания “Армеец“, с адрес на Застрахователя - гр. Русе, ул. "Света Троица"
№ 10, лимит на покритие на полицата -5000 евро.
Потребителят има възможност да сключи допълнителна застраховка „Отмяна на пътуване" за
покриване на разходите в случай на отказ от пътуване и на разходите за съдействие,
включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт, които не са
включени в цената на пакета.
Туроператор „Моник 1238 ЕООД“ има сключена застраховка „Отговорност на
лицензирани туроператори“ със застраховател ЗАД „ АРМЕЕЦ”АД
Този Договор се сключва на база информацията на Туроператора по чл.80 от ЗТ и изискванията
на чл.81 и на чл.87 от ЗТ, с които Потребителят преди сключването му е предварително
запознат.

Декларирам съгласието си Туроператор”МОНИК 1238 ЕООД” и
Турагент ..................................................................................да съхранява и
обработва личните данни,съгласно Закона за защита на личните
данни,които предоставям!

ТУРОПЕРАТОР: …………....ТУРАГЕНТ …………………. ПОТРЕБИТЕЛ:.................
( име,фамилия,подпис)

