ТУРОПЕРАТОР „ЧЕРВЕН КОРАЛ „
4002 Пловдив, ул. “ВОЛГА” 2А, ет 1
Тел./факс +359 32 62 63 62; +359 878 777 349; e-mail: redcoral@abv.bg, www.redcoral.bg
Удостоверение за регистрация N PKK-01 6215/16.10.2008
Банкова сметка в лева: РАЙФАЙЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ, Червен корал ООД,
IBAN:BG81RZBB91551003133523, BIC: RZBBBGSF
Договор N......./дата..........
Клиент:
ЕГН: Адрес:
Лична карта N....... Валидна до: Изд.на..... от МВР гр.......
Телефон за контакт:
1.Страна:.............
2.Mаршрут на екскурзионната програма/почивката:.............
3.Начална дата на екскурзионната програма/почивката:..........
4.Крайна дата на екскурзионната програма/почивката:...............
5.Продължителност на екскурзионната програма/почивката:.......
6.Брой на туристите:
7.Основни услуги, включени в общата цена:
7.1. Транспорт:
Начален пункт, час и място на тръгване :
7.2.Настаняване:
Брой стаи.......... Вид стаи........... Деца..........Год........
7.3. База изхранване :
7.4.Посещения, турове, трансфери и други туристически услуги, включени в общата цена:...............
8. Обща цена на екскурзионната програма/почивката/пакета на турист:
8.1 Внесен невъзвращаем депозит 30% по банков път по сметката на Туроператора в зависимост от конкретната програма,
при сключване на настоящия договор с Туроператора:
8.2 В срок до 40 дни преди началото на клиентът се задължава да заплати остатъка до общата цена в размер на ..........лв.
9.Всички допълнителни услуги, неспоменати по-горе, се заплащат допълнително.
Неразделна част от този договор е списък с имената на записаните в този договор и от свое и от тяхно име Клиентът
декларира, че и той и записаните са запознати с общите условия, описани в този договор, както и с конкретната програма и
ги приемат.
. 10.ТУРОПЕРАТОРЪТ има неотменното право да увеличи своите цени при: покачване на цените на горивата, изменение на
размера на таксите,свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора,
промяна на цени и условия на пътуване и настаняване от страна на чуждестранния партньор на ТУРОПЕРАТОРА.
11.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени по своите туристически продукти - дата на тръгване, хотели, тип на
самолет /автобус, маршрут и др.
12.Aнулационни срокове
12.1 При анулация от страна на клиента до 40 дни преди пътуването, същият дължи неустойка в размер, равен на размера на
невъзвращаемия депозит,
12.2. При анулация от страна на клиента след срока по т.10.1., той дължи на ТУРОПЕРАТОРА неустойка в размер на:
12.2.1. Ако направената анулация е от 39 до 30 дни преди датата на 12.1. Крайният срок, в който клиентът може да се откаже
от договора (анулация), е 40 дни преди датата на пътуването,като размерът на неустойката е равен на размера на
невъзвращаемия депозит,освен ако не е посочено друго в сайта на ТУРОПЕРАТОРА или в настоящия договор, съобразно
условията на конкретната програма, презентирана в интернет сайта на ТУРОПЕРАТОРА или в други канали за информация.
12.2.2 От 39 до 30 дни преди отпътуване, неустойката е в размер на 50% от цената на пътуването, съобразно условията на
конкретната програма, посочена в интернет сайта на ТУРОПЕРАТОРА.
12.2.3. Ако направената анулация е от 29 до 15 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70 % от цената на
пътуването, съобразно условията на конкретната програма, посочени в интернет сайта на ТУРОПЕРАТОРА от цената на
пътуването.
12.2.4. Ако направената анулация е 15 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената
на пътуването.
12.2.5. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с клиента, той губи платените на
ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не
ги е платил.

12.2.6. При анулация на пътуването, при което е приложена специална оферта с намаление на общата цена, сумата по
резервацията не се възстановява на клиента.
13. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на клиента на територията на съответната държава,
ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическата екскурзионната
програма/почивката/пакета цена.
14.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред клиента в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и
условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно забавяне на самолетни полети или автобусни
превози по технически или метеорологични причини, при форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни
бедствия, стачки, военни действия, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от
извънреден характер, възникнало след сключване на договора
Днес ............................. в ................................................ между
............................................................................................................... като Клиент от една страна, и
“Червен корал” ООД като Туроператор, от друга страна,
се сключва договор за горепосочената екскурзионна програма/почивка или друга туристическа услуга. Неразделна част от
този договор са общите условия, описани в договора. Този договор се сключва на база информация 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 който Клиентът на
настоящия договор е предварително запознат.
Екскурзионната програма, посочен в този договор, може да се осъществи само, ако е набран минимален брой участници,
който се изисква по конкретната екскурзионна програма и в срок до 14 дни преди началната дата на екскурзионната
програма или почивка Клиентът ще бъде уведомен, ако този брой не е набран.
Задължителната застраховка “Помощ при пътуване” за България и чужбина се сключва със застрахователна компания.............
Застраховката е за срока на екскурзионната програма или почивка.
Клиентът декларира, че му е представен сертификат за сключена от Туроператора застраховка по чл. 42 ЗТ, застрахователна
полица N.........
Този договор влиза в сила от датата на подписването и е валиден до крайната дата на екскурзионната програма или почивка.
Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ТУРОПЕРАТОР:
КЛИЕНТ:

