Централен офис: 1505 София, ул.”Братован” 3-5, офис:6, тел: 02-8435350, 02-9433343; e-mail: office@nickym.com, http://www.nickym.com

ИНФОРМАЦИЯ - БЛАНКА / ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ
SINCE 1994
ПАКЕТ No:
Светът е пред Вас с нас!!!
Днес, ...................... 20....... г., в гр. София, между:
‘'Ники ЕМ'' ЕООД, гр. София, вписано в регистъра на Министерство на Правосъдието - Агенция по вписванията с удостоверение № 20101014151830/24.10.2010, с лиценз за туроператор
00801, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ''Янко Сакъзов'' № 34, ет.1, тел: 843 53 50, 943 33 43, представлявано от Милка Николова Златкова - Управител, и наричано за
краткост по-долу в договора ТУРОПЕРАТОР от една страна, и

1.Трите имена на потребителя:
Телефон за връзка:

e-mail адрес:

На основание представената от Туроператора и приета от Потребителя оферта за организиран туристически пакет/пътуване и настоящата информация-бланка за записване за организиран
туристически пакет/пътуване, се сключи настоящия договор за организиран туристически пакет/пътуване (ДОТП), при следните условия:
1.Туроператорът предлага, а Потребителят приема да участва в организиран туристически пакет/пътуване, наричано за краткост по-долу в договора ,,ОТП'' при условията, приети от
потребителя и установени в офертата за организиран туристически пакет/пътуване и информацията-бланка за записване за организирания пакет/пътуване, както и при условията посочени
по-долу в договора.

2.Вид на пакета / услуга: (екскурзия, резервация, почивка или др.)
3.Дестинация:

Брой нощувки:

Брой туристи:

Хотел:

Категория:

4.Вид на хранене: RO

Вид и брой стаи:

Вид:

BB

Стая с 1 легло:

HB

Стая с 2 легла:

FB

Стая с 3 легла:

AI

Фамилна стая:

Бр.

Апартамент:
Доп. легло:
5.Вид и категория на транспорта:
(автобус, самолет и др.)

Дата и час на тръгване:
(попълва се от агенцията)
Дата и час на връщане:
(попълва се от агенцията)

6.Допълнителни услуги:
7.Специфични изисквания към ОТП:
8.1.Обща цена в лева за закупените услуги:
(попълва се от агенцията)
Ваучер No:

Дата:

8.2.Други плащания:
(попълва се от агенцията)
8.3.Срок и начин на плащане:
(попълва се от агенцията)
9.Минимален брой участници за осъществяване на ОТП:
(попълва се от агенцията)
10. Общата цена на ОТП по т.8.1 и размера на договорените плащания по т.8.2 може да бъде променян от Туроператора, ако до датата на заминаването има увеличение на разходите за ОТП, в
цените на услугите, включени в ОТП, повишаване на валутните разлики и други, което увеличение се прибавя към общата цена упомената в т.8.1.
11.1 При извършена от Туроператора значителна промяна на някоя от съществените клаузи на договора, той уведомява Потребителя незабавно по телефон, имейл, писмо или телеграма, като
Потребителят се задължава да уведоми в писмен вид Туроператора в срок до 3 /три/ дни от получаване на уведомлението или в срока посочен в уведомлението, дали приема промените или се
отказва от договора. Пропускането на срока се счита за приемане.
11.2 Туроператорът уведомява в устен вид Потребителя за правата му по чл.82 и чл.84 от Закона за туризма, а Потребителят заявява, че се е запознал с тях, за което полага подписа си под договора.
12. Потребителят може да прехвърли правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на ОТП, само ако заплати
определената в Общите условия към ДОТП сума, Потребителят и третото лице са уведомили в писмен вид Туроператора, че третото лице приема всички условия на договора, както и ако третото
лице е подписало всички документи за ОТП. Потребителят и третото лице се задължават да извършат горните действия не по-късно от 10 дни преди началната дата на отпътуването. По-късно
извършване на действията няма действие за Туроператора и той не отговаря пред Потребителя и третото лице.
13. Туроператорът може да отмени ОТП преди неговото започване при неизпълнение на условията по т.9 от ДОТП, или поради причина на непреодолима сила, за което уведомява Потребителя в
срок до 1 ден от настъпване на неизпълнението по т.9, но не по-късно от 3 дни преди началната дата на ОТП.
14. Туроператорът не носи отговорност за вреди причинени на Потребителя от неизпълнение или неточно изпълнение на договора за ОТП, които се дължат на потребителя, действия на трети
лица, несвързани с договора, които не могат да се предвидят или избегнат, непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на Туроператора или негови
контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
15. Туроператорът носи отговорност пред Потребителя за причинени му вреди от неизпълнение или неточно изпълнение на ДОТП, извън тези по т.14 в размер на 20% от цената по т.8.1.
16. Потребителят има право да предяви рекламация пред Туроператора в случаите на неизпълнение или неточно изпълнение на ДОТП от Туроператора в срок до 3 дни от възникване на
неизпълнението в писмен вид или в друга подходяща форма, даваща възможност то да бъде автентично възпроизведено, иначе Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя за
неизпълнение или неточно изпълнение.
17. Туроператорът притежава задължителна застраховка „Отговорност на Туроператора“ по чл.97 от Закона за туризма, по който Застраховател е: .............................................................................,
застрахователна полица No ...........................................
18. Туроператорът не сключва застаховка „Помощ при пътуване“ а, предоставя на Потребителя сам да избере застрахователна компания, покритие и условия които го удовлетворяват и
задължително да сключи такава за периода на ОТП. Потребителя се съгласява и декларира за това с подписа си.
18.1 С настоящия подпис Потребителя потвърждава, че се е запознал с възможността за сключване на застраховка „Отмяна на пътуване“.
19. Настоящият ДОТП, офертата за ОТП, информация - бланка за ОТП и Общите условия към ДОТП представляват неразделна част едно от друго.
20. Настоящият ДОТП е изготвен съгласно българското законодателство и приложимо право по него е българското право.
21. Всички спорове между Туроператора и Потребителя се уреждат по взаимно съгласие. В случай на непостигане на съгласие спора се отнасят за решаване пред Арбитражния съд при
Българската търговско-промишлена палата, гр. София, в съответствие с правилника за работа на този арбитраж.
22. Всички изменения и допълнения в договора се извършват по общо съгласие на страните и в писмена форма с допълнително споразумение, което става неразделна част от ДОТП.
23. Настоящият договор влиза в сила от датата на заплащането на сумата по т.1 от общите условия към ДОПТ.
24. Потребителят се е запознал с Общите условия към ДОТП, получил е екземпляр от тях и ги приема.
Настоящият договор се състави в /два/ еднообразни екземпляра на български език, по един за всяка от страните по договора, състои се от 2 /две/ страници и се подписа както следва:

Турператор: ..............................................
''Ники ЕМ'' ЕООД

Потребител:

............................................
(подпис,име и фамилич)

