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CONTRACT CADRU de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr.Nr.Nr.Nr. dindindindin

Partile contractante:
Pachetul de servicii turistice sau pachetul de servicii asociate respecta reglementarile Ordonantei nr 2/ 2018 privind garantarea serviciilor

este asigurat de Touroperator Organizator: , cu sediul în , în calitate de organizator, denumită în continuare
AgenAgenAgenAgenţţţţiaiaiaia ORGANIZATOAREORGANIZATOAREORGANIZATOAREORGANIZATOARE,,,,

Prin mandatar S.C.S.C.S.C.S.C. SIGMASIGMASIGMASIGMAROYALROYALROYALROYAL S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L. cucucucu sediulsediulsediulsediul inininin Iasi,Iasi,Iasi,Iasi, PunctPunctPunctPunct dededede lucru:lucru:lucru:lucru: Str.Str.Str.Str. ArcuArcuArcuArcu Nr.Nr.Nr.Nr. 25,25,25,25, Sc.Sc.Sc.Sc. A,A,A,A, Ap.Ap.Ap.Ap. 2,2,2,2, ParterParterParterParter,,,, IasiIasiIasiIasi,,,,
J22/1592/2010,J22/1592/2010,J22/1592/2010,J22/1592/2010, C.U.I.C.U.I.C.U.I.C.U.I. 27741669,27741669,27741669,27741669, titularatitularatitularatitulara aaaa LicenteiLicenteiLicenteiLicentei dededede turismturismturismturism nrnrnrnr 451451451451 //// 01.09.202001.09.202001.09.202001.09.2020,,,, cont bancar: RO 03 BTRL 02404202974413XX - EUR si
RO54BTRL02401202974413XX- RON la Banca Transilvania, Asigurare de insolvabilitate OMNIASIG : I - 52361/ Valabila de la 09.01.2021 pana la
08.01.2022 privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti, afisataafisataafisataafisata pepepepe paginapaginapaginapagina www.www.www.www.sigmasigmasigmasigmarrrroyalturism.rooyalturism.rooyalturism.rooyalturism.ro,
reprezentată prin PRICOPE IOANA in calitate de administrator, denumita in continuare agentie INTERMEDIARAINTERMEDIARAINTERMEDIARAINTERMEDIARA (REVANZATOARE)(REVANZATOARE)(REVANZATOARE)(REVANZATOARE)

si Turistul/Reprezentantul turistului/turistilor: dl/dna

domiciliat/a in , str. nr.______, bl.____, sc.____, et._____, ap.____,

telefon , pasaport/B.I./C.I. seria valabil pana la __________,

CNP , au convenit la incheierea prezentului contract.

Numele turistilor : ....................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

I.I.I.I. ObiectulObiectulObiectulObiectul contractuluicontractuluicontractuluicontractului
1.1 Îl constituie vânzarea de către Agenția intermediara/ revânzătoare a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament,
bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie.
1.2 Caracteristicile pachetului de servicii de călătorie sunt prezentate în ofertă, iar aceasta este parte integrantă a acestui contract.
1.2 ServiciiServiciiServiciiServicii contractatecontractatecontractatecontractate
2. Serviciile solicitate: Bilet de avion / Program turistic ,
orasul/statiunea , tara , data plecare/intrare data
iesire , avand asigurate urmatoarele servicii:

Transport Cazare Masa

Hotel-Categorie Tip camera Nr. nopti Tip masa Nr. zile

SemnSemnSemnSemnăăăăturaturaturatura turistului/reprezentantuluituristului/reprezentantuluituristului/reprezentantuluituristului/reprezentantului turistului/turituristului/turituristului/turituristului/turișșșștilortilortilortilor îîîînnnn cazulcazulcazulcazul îîîînnnn carecarecarecare nunununu sesesese doredoredoredoreșșșștetetete asigurareaasigurareaasigurareaasigurarea stornostornostornostorno șșșși/saui/saui/saui/sau medicalmedicalmedicalmedicalăăăă sausausausau specificarespecificarespecificarespecificare ccccăăăă

sesesese dorescdorescdorescdoresc acesteacesteacesteaceste asigurasigurasigurasigurăăăăriririri ......................................................................................................................................................

II.II.II.II. PrePrePrePrețțțțulululul contractuluicontractuluicontractuluicontractului șșșșiiii modalitmodalitmodalitmodalitățățățățiiii dededede platplatplatplatăăăă 2.2.2.2.1.1.1.1. PrePrePrePrețțțțulululul contractuluicontractuluicontractuluicontractului este de și se compune din costul serviciilor
turistice efective, comisionul Agenției revânzătoare și T.V.A. taxataxataxataxa dededede rezervarerezervarerezervarerezervare dededede 50505050 dededede euro/persoanaeuro/persoanaeuro/persoanaeuro/persoana cu vârsta mai mare de 2 ani, care vavavava fifififi
rererereținutinutinutinutăăăă dededede AgenAgenAgenAgențieieieie doardoardoardoar lalalala îîîîncetareancetareancetareancetarea contractuluicontractuluicontractuluicontractului îîîînnnn cazcazcazcaz dededede forforforforțăăăă majormajormajormajorăăăă//// circumstancircumstancircumstancircumstanţţţţeeee inevitabileinevitabileinevitabileinevitabile şşşşiiii extraordinare,extraordinare,extraordinare,extraordinare, conform prevederilor art.
6 alin. 2 coroborate cu art. 13 alin. 4 din OG nr. 2/2018, art. 1341 alin.1 și art. 1635 alin.1 din Codul Civil....
In cazul rezervarilor de tip ““““EarlyEarlyEarlyEarly bookingbookingbookingbooking””””sausausausau ofertelorofertelorofertelorofertelor speciale,speciale,speciale,speciale, ofertelorofertelorofertelorofertelor lastlastlastlast minute,minute,minute,minute, nunununu sesesese acceptaacceptaacceptaaccepta nicinicinicinici oooo modificaremodificaremodificaremodificare dededede nume,nume,nume,nume, datadatadatadata etc,etc,etc,etc,
anulareaanulareaanulareaanularea sausausausau renuntarearenuntarearenuntarearenuntarea duceduceduceduce lalalala penalizarepenalizarepenalizarepenalizare 100100100100 %.%.%.%.

2222.2..2..2..2. ModalitModalitModalitModalitățățățățiiii dededede platplatplatplatăăăă::::
2.2.1. La încheierea contractului se achita: un avansavansavansavans inininin sumasumasumasuma dededede din prețul contractului, iar diferenta de
se va achita pana la data de Depășirea termenului de plată determină aplicarea unei penalități de 0,5% pentru fiecare zi de
întarziere, procent aplicat la suma scadentă și neachitată, dacă Organizatorul nu optează pentru rezilierea contractului.
2.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:
a) pentrupentrupentrupentru serviciileserviciileserviciileserviciile turisticeturisticeturisticeturistice carecarecarecare necesitnecesitnecesitnecesităăăă confirmareconfirmareconfirmareconfirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de agenția revânzătoare în
scris prin contractul cadru sau alte mijloace de comunicare.
b) pentrupentrupentrupentru serviciileserviciileserviciileserviciile turisticeturisticeturisticeturistice carecarecarecare nunununu necesitnecesitnecesitnecesităăăă confirmareconfirmareconfirmareconfirmare din partea prestatorilor, după cum urmează:

A. Termene de plata oferta STANDARD
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30% din pretul pachetului turistic la inscriere;
70% din pretul pachetului turistic cu minim 32 zile inaintea plecarii;
B. Termene de plata oferta EARLY BOOKING/ OFERTE SPECIALE
30% din pretul pachetului turistic la inscriere;
70% din pretul pachetului turistic la termenul limita al ofertei de Early Booking/ Oferta speciala

Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat /
confirmat are propriile reguli de achitare (vezi(vezi(vezi(vezi conditiileconditiileconditiileconditiile oferteioferteioferteiofertei sausausausau alealealeale programuluiprogramuluiprogramuluiprogramului turistic.turistic.turistic.turistic.))))
2222.3.3.3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la
cursul de vânzare comunicat de Banca Transilvania în ziua emiterii facturii, conform art. 290 alin 2 Cod Fiscal.

2.4.2.4.2.4.2.4. Plata serviciilor de calatorie interne (cu locul de desfasurare in România) se poate efectua si cu vouchere de vacanta sau carduri de vacanta. Plata
serviciilor de calatorie se face respectând prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care calatorul
renunta la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu vouchere de vacanta sau carduri de vacanta, Agentia ii poate oferi acestuia un pachet de
servicii de calatorie la o valoare initiala, mai putin penalizatile aferente, sau la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost
scazute penalitatile aferente, cu plata diferentei de pret.
2.5.2.5.2.5.2.5. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre calator, agentia de turism nu poate restitui
calatorului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in
cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanta conform
procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.
IIIIIIIIIIII.... ÎÎÎÎncheiereancheiereancheiereancheierea contractuluicontractuluicontractuluicontractului
3.1. Contractul se încheie după caz în oricare din următoarele situații :
a) în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii turistice inclusiv în cazul celor achiziționate la
distanță prin mijloace electronice;
b) în momentul în care turistul primește confirmarea scrisă a rezervării de la Agenția revânzătoare, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data
întocmirii contractului. Este responsabilitatea agenției de turism revânzătoare de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta
(telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, agenția revânzătoare poate
solicita un avans cuprins intre 30303030 ---- 80808080 %%%% din prețul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcție de data la care turistul solicita
serviciile. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 21 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. InInInIn cazulcazulcazulcazul nerespectariinerespectariinerespectariinerespectarii
termenelortermenelortermenelortermenelor dededede plata,plata,plata,plata, AgentiaAgentiaAgentiaAgentia revanzatoarerevanzatoarerevanzatoarerevanzatoare isiisiisiisi rezervarezervarezervarezerva dreptuldreptuldreptuldreptul dededede aaaa anulaanulaanulaanula rezervarea.rezervarea.rezervarea.rezervarea.
1. În cazul în care conținutul contractului cadru nunununu diferdiferdiferdiferăăăă dededede conconconconțțțținutulinutulinutulinutul confirmconfirmconfirmconfirmăăăăriiriiriirii călătoriei turistice și confirmarea s-a efectuat în termenul de
60 de zile calendaristice de la data semnării contractului cadru, turistul care decide să renunțe la călătoria turistică, datorează agenției revânzătoare
penalități conform cap. VI din prezentul contract.
2. În cazul în care conținutul contractului cadru diferdiferdiferdiferăăăă dededede conconconconțțțținutulinutulinutulinutul confirmconfirmconfirmconfirmăăăăriiriiriirii călătoriei turistice primite în scris de la agenția revânzătoare
sau dacdacdacdacăăăă aceastaceastaceastaceastăăăă confirmareconfirmareconfirmareconfirmare nunununu s-as-as-as-a ffffăăăăcutcutcutcut îîîînnnn termenultermenultermenultermenul dededede 60606060 dededede zilezilezilezile calendaristicecalendaristicecalendaristicecalendaristice dededede lalalala datadatadatadata semnsemnsemnsemnăăăăriiriiriirii bonuluibonuluibonuluibonului dededede comandcomandcomandcomandăăăă,,,, turistul poate
considera că voiajul nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite.
c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv în format electronic, în
cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenției de turism revânzătoare sau există deja confirmarea de rezervare din
partea altor prestatori.
3.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agenției sau alte
mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax, etc.), obligația de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații
în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de agenția revânzătoare, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a
contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalitățile prevăzute
mai sus, conține informațiile prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile
de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative .Informațiile și fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-
urile, materialele publicitare sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de turist.
3.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

3.4.Informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori in privinta carora
Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari, sunt publice si pot fi consultate accesând
http://www.mae.ro/travel-alerts inainte de a face rezervarea.

IV.IV.IV.IV. DrepturileDrepturileDrepturileDrepturile șșșșiiii obligaobligaobligaobligațțțțiileiileiileiile AgenAgenAgenAgențțțțieiieiieiiei organizatoareorganizatoareorganizatoareorganizatoare, agenției revânzătoare

4.1. În cazul modificării uneia dintre prevederile esențiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea
categoriei unității de cazare, agenția revânzătoare are obligația de a informa turistul cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data începerii
călătoriei. În cazurile prevăzute la pct. 4.8. literele b), c) din prezentul contract, informarea se va face în timp util.
4.2. În cazul achiziționării unui pachet de servicii turistice având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, Transportatorul Aerian,
fără a cere acordul AgenAgenAgenAgențțțțieiieiieiiei dededede turismturismturismturism organizatoareorganizatoareorganizatoareorganizatoare care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare,
AgenAgenAgenAgențțțțiaiaiaia organizatoareorganizatoareorganizatoareorganizatoare//// revanzatoarerevanzatoarerevanzatoarerevanzatoare nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul
turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiștii conform Regulamentului nr. 261/2004 al Parlamentului European și
Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului
la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea
transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare
și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
4.3. În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei
și locația acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea
rezervată inițial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în nici un mod având în vedere că este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat.
4.4. AgenAgenAgenAgențțțțiaiaiaia organizatoareorganizatoareorganizatoareorganizatoare poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau micșorării - după caz, arătând totodată modul de calcul al
majorărilor sau micșorărilor de preț ale contractului și numai dacă modificarea are loc ca urmare a variațiilor costurilor de transport, a redevențelor și
a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi și aeroporturi, a taxelor de turist, a numarului minim de participanti, ori a
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cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. De asemenea, in cazul unui grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul
de a schimba mijlocul de transport sau hotelurile, cu pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a turistilor inscrisi.
4.5. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau AgenAgenAgenAgențțțțiaiaiaia
organizatoareorganizatoareorganizatoareorganizatoare constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite
să fie de aceeași calitate și cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate și cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
4.6. AgenAgenAgenAgențțțțiaiaiaia revanzatoarerevanzatoarerevanzatoarerevanzatoare este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici AgenAgenAgenAgențțțțiaiaiaia revanzatoarerevanzatoarerevanzatoarerevanzatoare, nici prestatorii
de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul
mijloacelor de transport, grevă, conflicte politice și de război, situații catastrofale, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, defectarea
mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice, neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renunțări de ultimă
oră sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții. Agenția organizatoare nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a
întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor
normative specifice și nu este obligată să ramburseze contravaloarea serviciilor achiziționate.
c) în cazul în care grupul minim stabilit pentru un program nu s-a întrunit, AgenAgenAgenAgențțțțiaiaiaia organizatoareorganizatoareorganizatoareorganizatoare are dreptul de a anula programul sau de a majora
tariful.
d) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au
determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.
În situația de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinată de activitatea hotelierilor, înainte sau după începerea călătoriei, AgenAgenAgenAgențțțțiaiaiaia
organizatoareorganizatoareorganizatoareorganizatoare va oferi varianta de hotel în aceeași zonă sau într-o zonă apropiată, la aceeași categorie sau de o categorie superioară fără să modifice
prețul; în cazul în care situația de suprarezervare (overbooking) este anunțată turistului sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile înainte de data
plecării, turistul poate accepta varianta propusă sau poate anula călătoria fără penalizări, fără însă a avea dreptul de a solicita despăgubiri
suplimentare. În cazul în care la sosirea în stațiunea solicitată, din motive neprevăzute, turiștilor li se oferă altă locație în aceleași condiții,
agenția revânzătoare nu este răspunzătoare de modificările survenite.
4.7. Agenția revânzătoare este exonerată de orice obligație față de turist în cazul în care AgenAgenAgenAgențțțțiaiaiaia organizatoareorganizatoareorganizatoareorganizatoare dă faliment sau nu își
onorează obligațiile.
4.8. Agenția revânzătoare are obligația să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul
(e-mail, fax, sms etc.), cu cel puțin 3 zile înainte de data plecării, următoarele informații:
a) orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon și de fax, adrese e-mail ale reprezentanței locale a organizatorului și/sau a detailistului ori, în lipsa
acestora, un număr de apel de urgență care să îi permită contactarea organizatorului și/sau a detailistului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul
de la locul cazării copilului.
d) obligaţiile turistului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13.
4.9. AgenAgenAgenAgențțțțiaiaiaia revanzatoarerevanzatoarerevanzatoarerevanzatoare, parte în contract, este obligată să acorde prompt asistență turistului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră
sau a unui eveniment pe care nici AgenAgenAgenAgențțțțiaiaiaia dededede turismturismturismturism organizatoareorganizatoareorganizatoareorganizatoare, nici agenția revânzătoare, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot
efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita. Organizatorul are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul
în care turistul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz
costurile efective suportate de Organizator.
4.10. Excursiile opționale se efectuează la fața locului cu agenții locale, care poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea
acestor excursii. Sumele aferente excursiilor opționale nu se încasează în numele și pentru agenția Sigma Royal S. R. L. Prețurile excursiilor
opționale pot fi mai mari decât cele cumpărate de la recepția hotelurilor, având în vedere ca turiștii vor avea la dispoziție mijloace de transport de la
hotel la obiective și retur, ghid etc. Prețul excursiilor se calculează în general pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. În cazul neîntrunirii
acestui număr minim, fie tarifele pot fi majorate proporțional, fie excursia poate fi anulată, iar turiștii putând opta pentru achiziționarea excursiei de
la recepția hotelului în funcție de disponibilități.

V.V.V.V. DrepturileDrepturileDrepturileDrepturile șșșșiiii obligaobligaobligaobligațțțțiileiileiileiile turistuluituristuluituristuluituristului 5.1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau
la baza imposibilităţii de participare, acesta poate (în funcție de condițiile furnizorilor de servicii: transportatori, sisteme de rezervări etc.), să
cesioneze contractul unei terţe persoane, care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a
anunţa în scris agenţia revânzătoare cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între turistul care nu poate participa la călătoria turistică
contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism revânzătoare (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu
privire la pachetul de servicii turistice contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului,
fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism revânzătoare (debitorului cedat). În acest caz agenţia revânzătoare reziliază contractul cu turistul care
cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist.Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul, sunt responsabili în
mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea
transferării locului de zbor. De asemenea, pentru călătoriile care necesită îndeplinirea unor condiții speciale, de exemplu: obținerea vizelor turistice,
se va ține seama de acestea pentru cesiunea contractului.
5.2. În cazul sejururilor de odihnă și/sau de tratament cu locul de desfășurare în România, turistul are obligația să respecte următorul program de
acordare a serviciilor: cazarea se face de regulă la ora 18,00 a zilei de intrare și se termină de regulă la ora 12 a zilei de ieșire înscrise pe documentele
de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spațiilor de
cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a turistului. In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot
modifica si sunt decise de unitatea hoteliera.
5.3. În cazul în care preprepreprețțțțurileurileurileurile stabilite în contract suntsuntsuntsunt majoratemajoratemajoratemajorate cucucucu pestepestepestepeste 15151515%,%,%,%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia/denunrezilia/denunrezilia/denunrezilia/denunțțțțaaaa
unilateralunilateralunilateralunilateral contractul, având însă dreptul la rambursarearambursarearambursarearambursarea imediată de către Agenția revânzătoare a sumelor plătite, inclusiv comisionul.
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5.4. TuristulTuristulTuristulTuristul este obligat să comunice Agenției revânzătoare, în termen de 5555 zilezilezilezile calendaristicecalendaristicecalendaristicecalendaristice de la primirea înștiințării prevăzute la cap. IV pct.
4.1 privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, în cazul aplicării clauzelor prevăzute în
cap. IV pct. 4.8. literele b) și c), hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea/denunrezilierea/denunrezilierea/denunrezilierea/denunțțțțareaareaareaarea unilaterală a contractului fără plata penalităților sau
b) acceptareaacceptareaacceptareaacceptarea noilor condiții ale contractului.
5.5. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condițiile cap. IV pct. 4.1. se consideră că toate
modificările au fost acceptate și turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.
5.6. În cazul în care turistulturistulturistulturistul reziliazreziliazreziliazreziliazăăăă/denun/denun/denun/denunțățățăță unilateralunilateralunilateralunilateral contractul în temeiul pct.pct.pct.pct. 5.45.45.45.4. sau Agenția organizatoare anulează călătoria turistică
înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) ssssăăăă accepteaccepteaccepteaccepte la același preț unununun altaltaltalt pachetpachetpachetpachet de servicii turistice dededede calitatecalitatecalitatecalitate echivalentechivalentechivalentechivalentăăăă sausausausau superioarsuperioarsuperioarsuperioarăăăă, propus de Agenția revanzatoare;
b) ssssăăăă accepteaccepteaccepteaccepte un pachet de servicii turistice dededede calitatecalitatecalitatecalitate inferioarinferioarinferioarinferioarăăăă propus de Agenția revânzătoare, cucucucu rambursarearambursarearambursarearambursarea imediatimediatimediatimediatăăăă a diferenței de preț, în
sensul rambursării diferenței de preț dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
c) ssssăăăă iiii sesesese rambursezerambursezerambursezeramburseze imediatimediatimediatimediat toatetoatetoatetoate sumelesumelesumelesumele achitate în virtutea contractului.
5.7. În toate cazurile menționate la pct. 5.6., turistul are dreptul să solicite Agenției revânzătoare și o despdespdespdespăăăăgubiregubiregubiregubire, cuantumul căreia poate fi stabilit
prin acordul comun al părților sau în baza unei hotărâri a instanței de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepția
cazurilor în care:
a) anulareaanulareaanulareaanularea s-a făcut datorită nerealiznerealiznerealiznerealizăăăăriiriiriirii numnumnumnumăăăăruluiruluiruluirului minimminimminimminim de persoane menționat în contract, iar Agenția revânzătoare a informat în scris turistul
cu cel puțin :
(i)(i)(i)(i) 15 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de şase zile;

(ii)(ii)(ii)(ii) 6 zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două şi şase zile;
(iii)(iii)(iii)(iii) 24 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de două zile;
b) anulareaanulareaanulareaanularea s-a datorat unui caz de forforforforțățățăță majormajormajormajorăăăă (circumstanțe imprevizibile, independente de voința celui care le invocă și ale căror consecințe nu
au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene
sau unității de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.6 lit. b).
c) anulareaanulareaanulareaanularea s-as-as-as-a ffffăăăăcutcutcutcut dindindindin vinavinavinavina turistului.turistului.turistului.turistului.
5.8. Turistul are dreptul să rezilieze/denunțe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunțarea
unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenția revânzătoare pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VI din
prezentul contract, cu excepția cazurilor de forță majoră definite conform legii. DespDespDespDespăăăăgubireagubireagubireagubirea sesesese poatepoatepoatepoate ridicaridicaridicaridica lalalala maximulmaximulmaximulmaximul preprepreprețțțțuluiuluiuluiului pachetuluipachetuluipachetuluipachetului dededede
serviciiserviciiserviciiservicii turisticeturisticeturisticeturistice contractat.contractat.contractat.contractat.
5.9. În cazul în care turistulturistulturistulturistul alegealegealegealege ssssăăăă sesesese mutemutemutemute lalalala unununun altaltaltalt hotelhotelhotelhotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține.
Agenția revânzătoare va rezolva cerințele turistului în limita posibilităților, eventualele diferențe de preț urmând a fi suportate de către turist.
Dacă turistulturistulturistulturistul solicitsolicitsolicitsolicităăăă nemotivatnemotivatnemotivatnemotivat schimbareaschimbareaschimbareaschimbarea hoteluluihoteluluihoteluluihotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează
cu rezilierea/denunrezilierea/denunrezilierea/denunrezilierea/denunțțțțareaareaareaarea unilateralunilateralunilateralunilateralăăăă aaaa contractuluicontractuluicontractuluicontractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la Cap. VI din prezentul contract la momentul respectiv
și încheierea unui nou contract.
5.10. Turistul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxataxataxataxa dededede stastastastațțțțiune,iune,iune,iune, taxataxataxataxa dededede salubritate,salubritate,salubritate,salubritate, precumprecumprecumprecum șșșșiiii altealtealtealte taxetaxetaxetaxe localelocalelocalelocale, fără a putea
pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenția revânzătoare.
5.11. Turistul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de agenție
(voucher, bilet de odihnă și/sau de tratament, etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiază de bilete de odihnă și
tratament, este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru
asigurări sociale, la zi.
5.12. Turistul ia la cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenția de turism revânzătoare, sunt
în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar agenția de turism revânzătoare nu are nici o
responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.
5.13. DacDacDacDacăăăă pentrupentrupentrupentru efectuareaefectuareaefectuareaefectuarea ccccăăăăllllăăăătorieitorieitorieitoriei esteesteesteeste necesarnecesarnecesarnecesarăăăă îîîîndeplinireandeplinireandeplinireandeplinirea dededede ccccăăăătretretretre CCCCăăăăllllăăăătortortortor aaaa unorunorunorunor formalitformalitformalitformalităţăţăţăţiiii suplimentaresuplimentaresuplimentaresuplimentare dededede exemplu,exemplu,exemplu,exemplu, vaccinvaccinvaccinvaccinăăăări,ri,ri,ri,
efectuareaefectuareaefectuareaefectuarea unorunorunorunor testetestetesteteste medicalemedicalemedicalemedicale (COVID(COVID(COVID(COVID 19,19,19,19, etc.)etc.)etc.)etc.),,,, autoizolareautoizolareautoizolareautoizolare lalalala domiciliudomiciliudomiciliudomiciliu pentrupentrupentrupentru oooo perioadperioadperioadperioadăăăă dededede 14141414 zilezilezilezile dededede lalalala datadatadatadata intoarceriiintoarceriiintoarceriiintoarcerii dindindindin calatoriecalatoriecalatoriecalatorie,
călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele Călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc., acestaacestaacestaacesta areareareare obligaobligaobligaobligaţţţţiaiaiaia dededede aaaa
îîîîndeplinindeplinindeplinindeplini toatetoatetoatetoate cerincerincerincerinţţţţeleeleeleele legale.legale.legale.legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului www.politiadefrontiera.rowww.politiadefrontiera.rowww.politiadefrontiera.rowww.politiadefrontiera.ro ,,,, www.mae.rowww.mae.rowww.mae.rowww.mae.ro.
În cazul în care Călătorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei
care nu sunt în sarcina Agenţiei revanzatoare / organizatoare (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau
reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice
răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.
5.14. Agenția de turism revânzătoare recomandă turiștilor contactarea acesteia cu 24242424 oreoreoreore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de
îmbarcare (orar de zbor, loc îmbarcare, etc.).
5.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turiști, condițiile contractuale se extind în mod automat
asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
5.16. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit
destinației lor. AgenAgenAgenAgențțțțiaiaiaia revrevrevrevâââânznznznzăăăătoaretoaretoaretoare nunununu sesesese facefacefaceface vinovatvinovatvinovatvinovatăăăă dededede eventualeleeventualeleeventualeleeventualele pagubepagubepagubepagube produseproduseproduseproduse sausausausau vvvvăăăăttttăăăămmmmăăăăriririri suferitesuferitesuferitesuferite dededede turistturistturistturist cacacaca urmareurmareurmareurmare aaaa
nerespectnerespectnerespectnerespectăăăăriiriiriirii acestuiacestuiacestuiacestui alineat.alineat.alineat.alineat.
5.17. Turistul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul
programului turistic contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de
întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta.
5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România
și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

5.19.Turistul raspunde pentru corectitudinea datelor si documentelor furnizate agentiei revânzătoare la rezervare, pentru valabilitatea documentelor
personale si pentru eventualele prejudicii rezultate din furnizarea unor informatii si documente eronate sau incomplete. Turistul se obliga sa respecte
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prevederile legale cu privire la regimul pasapoartelor, vizelor, vamei, asigurarilor de sanatete, etc. prejudiciile cauzate din nerespectarea celor de mai
sus vor fi suportate de turist. In cazul in care, din nerespectarea celor de mai sus, turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, Agentia
revânzătoare nu poate fi obligata la restituirea sumelor de bani platite de catre turist. In cazul in care turistul, din vina sa nu a beneficiat de serviciile
turistice la calitatea contractata, nu este indreptatit la despagubiri. Turistul raspunde pentru siguranta propriilor bagaje. Turistul se face direct
raspunzator pentru consecintele ce decurg din nerespectarea programului excursiei, pierderea actelor de identitate sau a documentelor de calatorie
precum si a obiectelor / valorilor personale, nerespectarea conditiilor vamale sau a conditiilor impuse in punctele de frontiera ale tarilor unde
calatoreste.
5.20 Persoanele peste 70 de ani trebuie sa prezinte la inscriere adeverinta de la medic prin care se specifica faptul ca starea de sanatate a acestuia ii
permite sa efectueze calatoria respectiva si/sau sa fie insotiti de o persoana care sa aiba grija de acestea (in functie de destinatie, dificultatea traseului,
etc.). Agentia revânzătoare nu-si asuma nici o responsabilitate pentru situatiille in care aceste persoane nu vor atinge toate obiectivele mentionate in
program; agentia nu-si poate modifica programul turistic in curs la solicitarea/din culpa acestor persoane.

VI.VI.VI.VI. RenunRenunRenunRenunțățățățări,ri,ri,ri, penalizpenalizpenalizpenalizăăăări,ri,ri,ri, despdespdespdespăăăăgubirigubirigubirigubiri
6.1. În cazul în care turistul renunță din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, elelelel datoreazdatoreazdatoreazdatoreazăăăă AgenAgenAgenAgențțțțieiieiieiiei
revrevrevrevâââânznznznzăăăătoaretoaretoaretoare penalizpenalizpenalizpenalizăăăăriririri după cum urmează:
6.1.1. În cazul serviciilorserviciilorserviciilorserviciilor turisticeturisticeturisticeturistice externe/interne:externe/interne:externe/interne:externe/interne:

A.A.A.A. ConditiiConditiiConditiiConditii dededede anulare/penalizarianulare/penalizarianulare/penalizarianulare/penalizari ofertaofertaofertaoferta STANDARDSTANDARDSTANDARDSTANDARD
a) 30 % din total valoare pachet turistic daca renuntarea se face de la momentul confirmarii rezervarii pana la 62 zile inaintea plecarii/intrarii;
b) 75 % din total valoare pachet turistic daca renuntarea se face in intervalul 61 zile – 31 zile inaintea plecarii/intrarii;
c) 100% din total valoare pachet turistic daca renuntarea se face cu mai putin de 30 zile inaintea plecarii/intrarii sausausausau pentrupentrupentrupentru neprezentareaneprezentareaneprezentareaneprezentarea lalalala
pppprogramrogramrogramrogram

B.B.B.B. ConditiiConditiiConditiiConditii dededede anulare/penalizarianulare/penalizarianulare/penalizarianulare/penalizari ofertaofertaofertaoferta EARLYEARLYEARLYEARLY BOOKINGBOOKINGBOOKINGBOOKING
InInInIn cazulcazulcazulcazul rezervarilorrezervarilorrezervarilorrezervarilor cucucucu reducerereducerereducerereducere EarlyEarlyEarlyEarly BookingBookingBookingBooking sausausausau ofertelorofertelorofertelorofertelor speciale,speciale,speciale,speciale, ofertelorofertelorofertelorofertelor lastlastlastlast minute,minute,minute,minute, nunununu sesesese acceptaacceptaacceptaaccepta nicionicionicionicio modificaremodificaremodificaremodificare dededede

nume,nume,nume,nume, datadatadatadata etcetcetcetc ,,,, anulareaanulareaanulareaanularea sausausausau renuntarearenuntarearenuntarearenuntarea duceduceduceduce lalalala penalizarepenalizarepenalizarepenalizare 100%.100%.100%.100%.
Pe langa penalitatile indicate mai sus, turistul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in
valoarea contractului.

C.C.C.C. În caz că, în maxim 3 (trei) zile de la stabilirea termenului de plata de comun acord , turistul nu mai doreste sa achite sau renunță din vina sa
la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, Agentia de turism revanzatoare are dreptul sa anuleze rezervarea cu
penalizarile mentionate mai sus conform tipului de oferta STANDARD/ Early Booking sau ofertelor speciale, ofertelor last minute.

D.D.D.D.Odata incasati banii de catre AgentiaAgentiaAgentiaAgentia dededede turismturismturismturism organizatoareorganizatoareorganizatoareorganizatoare , aceasta este
raspunzatoare fata de turisti in orice situatie in ceea ce priveste sumele incasate , astfel ca agentiaagentiaagentiaagentia intermediara/intermediara/intermediara/intermediara/revrevrevrevâââânznznznzăăăătoaretoaretoaretoare S.C. SIGMA
ROYAL S.R.L. este exonerata de orice obligatie (fata de turisti) referitoare la banii incasati.
6.1.2. Condițiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1 sunt standard și se aplică în toate cazurile, cu excepția celor în care programul valorificat /
confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi condițiile ofertei sau ale programului turistic - exemple: programe de Revelion, turism
individual, turism intern, croaziere, destinații exotice, sistemele germane de rezervări Dertour și TUI etc)

AgentiaAgentiaAgentiaAgentia revrevrevrevâââânznznznzăăăătoaretoaretoaretoare recomandarecomandarecomandarecomanda incheiereaincheiereaincheiereaincheierea uneiuneiuneiunei asigurariasigurariasigurariasigurari pentrupentrupentrupentru situatiisituatiisituatiisituatii dededede anulareanulareanulareanulare aaaa calatoriei.calatoriei.calatoriei.calatoriei.
6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenția revânzătoare și a achitat un avans nu se prezintă în termenul
specificat în contractul cadru sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restulrestulrestulrestul dededede platplatplatplatăăăă, contractul se consideră reziliat de
drept, iar AgenAgenAgenAgențțțțiaiaiaia revrevrevrevâââânznznznzăăăătoaretoaretoaretoare areareareare dreptuldreptuldreptuldreptul dededede aaaa anulaanulaanulaanula rezervrezervrezervrezervăăăărilerilerilerile efectuateefectuateefectuateefectuate îîîînnnn beneficiulbeneficiulbeneficiulbeneficiul turistuluituristuluituristuluituristului cucucucu rerererețțțținereainereainereainerea penalizpenalizpenalizpenalizăăăărilorrilorrilorrilor prevăzute la p.
6.1. din prezentul contract.
6.3. Pentru biletele de odihnă și/sau de tratament cumpărate prin organizații sindicale, Agenția revânzătoare va face restituiri numai în baza cererilor
de renunțare contrasemnate și ștampilate de reprezentantul organizației sindicale.
6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistuluituristuluituristuluituristului iiii sesesese vorvorvorvor rerererețțțțineineineine toatetoatetoatetoate taxeletaxeletaxeletaxele
datoratedatoratedatoratedatorate dededede AgenAgenAgenAgențțțțieieieieiiii revanzatoarerevanzatoarerevanzatoarerevanzatoare prestatorilorprestatorilorprestatorilorprestatorilor direcdirecdirecdirecțțțțiiii, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia. Organizatorul/Intermediarul este
exonerat de orice răspundere în cazul în care după începerea călătoriei, serviciul de grăniceri/poliția de frontieră sau altă autoritate competentă refuză
să acorde turistului dreptul de ieșire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de călătorie. Turistului i se va reține în
această situație contravaloarea totală a pachetului de servicii de călătorie.
6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la punctul 6.1.1. A lit. d respectiv 6.1.1.B se aplică și în cazul în care turistul nu ajunge la timp la
aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei
nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia.
6.6. Turistul trebuie sa depună în scris cerereacerereacerereacererea dededede renunrenunrenunrenunțțțțareareareare la pachetul de servicii turistice la Agenția revânzătoare la care a achitat serviciile. În
caz contrar, cererea de renunțare nu este luată în considerare.
6.7. Agenția revânzătoare va acorda despăgubiri în funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor din contract.
6.8. Agenția revânzătoare nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou
internațional, în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere, de neefectuarea programelor turistice comercializate de către
AgenAgenAgenAgențțțțiaiaiaia organizatoareorganizatoareorganizatoareorganizatoare către agenția revânzătoare, în caz de faliment al AgenAgenAgenAgențțțțieiieiieiiei organizatoareorganizatoareorganizatoareorganizatoare, precum și în caz de despăgubire a turiștilor în urma
falimentului AgenAgenAgenAgențțțțieiieiieiiei organizatoareorganizatoareorganizatoareorganizatoare. Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează
de răspundere agenția revânzătoare.
6.9. Toate sumele menționate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 și 6.5 din prezentul contract, se vor reține de către Agenția revânzătoare din prețul total al
pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

VII.VII.VII.VII. ReclamaReclamaReclamaReclamațțțțiiiiiiii
7.1. În cazul în care turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligația de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, clar și
explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât
reprezentantului Agenției revanzatoare, cât și prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanților locali ai
AgenAgenAgenAgențțțțieiieiieiiei organizatoareorganizatoareorganizatoareorganizatoare).
Datele de contact ale Agenției:Telefon: (+40) 332411898,Fax: (+40)332411936,e-mail: sigma.royal@yahoo.com
7.2. Atât Agenția revânzătoare, cât și prestatorul de servicii turistice vor acționa imediat pentru soluționarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu
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este soluționată sau este soluționată parțial, turistul va depune la sediul Agenției revânzătoare o reclamație în scris, în termen de maximum 3 zile
calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenția revânzătoare urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile
care i se cuvin, după caz şi care nu pot depaşi valoarea serviciilor achitate de catre turist.
In cazul in care turistul nu respecta termenul si conditiile prevazute pentru depunerea reclamatiei scrise, Agentia revânzătoare nu este obligata sa
plateasca despagubiri.
Agentia revânzătoare nu ia in considerare reclamatiile sau notificarile facute in nume colectiv.

VIII.VIII.VIII.VIII. AsigurAsigurAsigurAsigurăăăăriririri
8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilității sau falimentului
Agenției, la SCSCSCSC OMNIASIGOMNIASIGOMNIASIGOMNIASIG ViennaViennaViennaVienna InsuranceInsuranceInsuranceInsurance GroupGroupGroupGroup SASASASA cu sediul în Mun. Bucuresti str. Aleea Alexandru nr. 51 sector 1, tel (+40)21.405.74.20,
fax (+40)21.311.44.90, asistenta@omniasig.ro. OMNIASIG : I - 52361/ Valabila de la 09.01.2021 pana la 08.01.2022 este afișată pe pagina web a
agenției de turism http://www.http://www.http://www.http://www. sigmasigmasigmasigmaroyalturism.roroyalturism.roroyalturism.roroyalturism.ro ....
8.2.8.2.8.2.8.2. CondiCondiCondiCondițțțțiileiileiileiile îîîînnnn carecarecarecare turistulturistulturistulturistul vavavava fifififi despdespdespdespăăăăgubitgubitgubitgubit dededede ccccăăăătretretretre societateasocietateasocietateasocietatea dededede asigurareasigurareasigurareasigurare sunt:sunt:sunt:sunt:8.2.1. În cazul în care Agenția revânzătoare nu efectuează
repatrierea turistului, acesta are obligația de a anunța imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situație societatea de
asigurare nu are obligația de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea turistului în România, în
condițiile poliței de asigurare încheiate între Agenția revânzătoare și societatea de asigurare.
8.2.2. În cazul în care turistul solicită Agenției revânzătoare contravaloarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să
trimită documentele justificative către Agenție revânzătoare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligația să păstreze
fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenției rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere
în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
8.2.3. Turistul are obligația de a notifica societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea
adresată Agenției revânzătoare privind rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la
data confirmării de primire prevăzute la cap. VIII pct. 8.2.2.
8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către
Agenția revânzătoare, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligația de a transmite societății de
asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative.
8.2.6.8.2.6.8.2.6.8.2.6. DocumenteleDocumenteleDocumenteleDocumentele justificativejustificativejustificativejustificative constauconstauconstauconstau îîîînnnn principalprincipalprincipalprincipal îîîîn:n:n:n:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 și 8.2.5 din prezentul capitol;
c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanțe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport și cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului și alte documente justificative.
8.2.7. Despăgubirea nu poate depăși suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum și sumele
necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile
calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
8.2.9. În cazul în care după plata despăgubirii, Agenția revânzătoare plătește debitul către turist, acesta are obligația de a restitui asiguratorului
despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenția revânzătoare a sumelor reprezentând debitul.
8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contractcontractcontractcontract dededede asigurareasigurareasigurareasigurare, care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistență
care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare
pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenția revânzătoare recomandă încheierea
unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare. Turistul se poate informa în agenții despre cazurile acoperite de asigurareaasigurareaasigurareaasigurarea
stornostornostornostorno, aceasta putând fi încheiată în agenția de turism de unde acesta a achiziționat pachetul de servicii turistice, dacă agenția revânzătoareoferă
acest tip de serviciu.
8.3. Agenția revânzătoare nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul
Agenției, deoarece aceasta este doar intermediar între turist și asigurator.

IX.IX.IX.IX. DocumenteleDocumenteleDocumenteleDocumentele contractuluicontractuluicontractuluicontractului sesesese constituieconstituieconstituieconstituie cacacaca anexanexanexanexăăăă lalalala acestaacestaacestaacesta șșșșiiii suntsuntsuntsunt urmurmurmurmăăăătoareletoareletoareletoarele::::
a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;b) programul turistic, în cazul acțiunilor turistice;
c) oferte ale Agenției revânzătoare puse la dispoziția turistului, în format tipărit sau pe suport electronic.

X.X.X.X. DispoziDispoziDispoziDispozițțțțiiiiiiii finalefinalefinalefinale
10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor
Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte
normative
10.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform
procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.
10.4. Turistul declară că Agenția de turism revânzătoare l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii
turistice în conformitate cu prevederile Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate,
precum și pentru modificarea unor acte normative. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv în
cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, turistul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de
comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agenției de turism revânzătoare.
10.5. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente.
10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Organizator, Turist (Nume/ Prenume/ Semnatura)
Prin Mandatar , SC SIGMA ROYAL SRL
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CONTRACTCONTRACTCONTRACTCONTRACT dededede vanzarevanzarevanzarevanzare aaaa biletelorbiletelorbiletelorbiletelor dededede avionavionavionavion//// transporttransporttransporttransport autoautoautoauto
dededede catrecatrecatrecatre agentiaagentiaagentiaagentia SIGMASIGMASIGMASIGMA ROYALROYALROYALROYAL IASIIASIIASIIASI

//// datadatadatadata ____________ ____________________________

PARTIPARTIPARTIPARTI CONTRACTANTECONTRACTANTECONTRACTANTECONTRACTANTE::::
1.S.C.S.C.S.C.S.C. SIGMASIGMASIGMASIGMAROYALROYALROYALROYAL S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L. cucucucu sediulsediulsediulsediul inininin Iasi,Iasi,Iasi,Iasi, PunctPunctPunctPunct dededede lucru:lucru:lucru:lucru: StrStrStrStr Arcu,Arcu,Arcu,Arcu, Nr.Nr.Nr.Nr. 25,25,25,25, Sc,Sc,Sc,Sc, A,A,A,A, Ap.2Ap.2Ap.2Ap.2 ,,,, IasiIasiIasiIasi,,,, J22/1592/2010,J22/1592/2010,J22/1592/2010,J22/1592/2010, C.U.I.C.U.I.C.U.I.C.U.I. 27741669,27741669,27741669,27741669,

titularatitularatitularatitulara aaaa LicenteiLicenteiLicenteiLicentei dededede turismturismturismturism nrnrnrnr 451451451451 //// 01.09.202001.09.202001.09.202001.09.2020,,,, cont bancar: RO 03 BTRL 02404202974413XX - EUR si RO54BTRL02401202974413XX- RON
la Banca Transilvania, Asigurare de insolvabilitate OMNIASIG : I - 52361/ Valabila de la 09.01.2021 pana la 08.01.2022,, privind rambursarea
cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti, afisataafisataafisataafisata pepepepe paginapaginapaginapagina webwebwebweb www.www.www.www.sigmarsigmarsigmarsigmaroyalturism.rooyalturism.rooyalturism.rooyalturism.ro ,,,, reprezentată prin PRICOPE
IOANA in calitate de administrator

2.2.2.2.CompaniaCompaniaCompaniaCompania aerianaaerianaaerianaaeriana//// FirmaFirmaFirmaFirma transporttransporttransporttransport //// AGENTIAAGENTIAAGENTIAAGENTIA ORGANIZATOAREORGANIZATOAREORGANIZATOAREORGANIZATOARE________________________ ____
3333.Turistul.Turistul.Turistul.Turistul

DL/DNADL/DNADL/DNADL/DNA

nr tel:
S-a incheiat prezentul Contract prin care partile convin urmatoarele:
Bilet de avion / auto_________tip bilet: nereturnabil.nereturnabil.nereturnabil.nereturnabil.

Ruta ........................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Data de plecare data de intoarcere

pret total(tarif de baza , taxe de aeroport , tva , taxa de serviciu agentie intermediara)

Cap I DREPTURILEDREPTURILEDREPTURILEDREPTURILE SISISISI OBLIGATIILEOBLIGATIILEOBLIGATIILEOBLIGATIILE PARTILORPARTILORPARTILORPARTILOR
1.1.Agentia este raspunzatoare de emiterea corecta a biletelor de avion / biletelor auto si de informarea cu buna credinta a pasagerului asupra
conditiilor aplicabile biletului de avion / biletului auto vandut.

1.2. Informarea pasagerilor se va realiza prin afisarea la loc vizibil in agentie a prezentelor conditii generale de vanzare a biletelor de avion /
biletelor auto precum si prin prezentarea , la cererea expresa a pasagerului, a conditiilor speciale de transport ale companiei, aplicabile zborului in
cauza, fara a fi nevoie de o semnatura a pasagerului care sa certifice ca a fost informat.

1.3. Pasagerul este obligat sa citeasca prezentele conditii generale afisate in agentie inainte de a cumpara biletul de avion/ biletul auto . Biletul de
avion/ biletul auto odata cumparat se presupune ca pasagerul a luat la cunostinta despre toate informatiile legate de biletul respectiv , el nemaiputind
sa invoce ulterior necunoasterea acestora si sa pretinda eventuale despagubiri agentiei.

1.4. Pasagerul este obligat sa se prezinte la imbarcarea pentru zbor cu cel putin 2 ore inainte de ora plecarii , pentru a i se putea intocmi formalitatile
necesare iar in cazuri speciale, conform informatiilor oferite de agentie. In cazul transportului auto, pasagerul este obligat sa se prezinte la imbarcare
cu ce putin 30 minute inainte de ora de plecare.

1.5. Agentia nu este raspunzatoare si nu i se pot pretinde despagubiri pentru ca pasagerul nu a zburat/ calatorit , in urmatoarele conditii :
(A)(A)(A)(A)pasagerul nu s-a prezentat la timp la imbarcare (2 ore inainte de ora plecarii inscrisa pe biletul de avion / 30 de minute in cazul transportului auto)
(B)(B)(B)(B) pasagerul este refuzat la imbarcare datorita unor probleme legate de documentele sale personale (inclusiv lipsa viza de intrare pentru tara de
destinatie , viza falsa , pasaport cu interdictie , etc) sau (C)(C)(C)(C) in situatia unui refuz nejustificat al autoritatilor de a permite calatoria.

1.6.Pentru cetăţenii români cu vârsta sub 18 ani se aplică o serie de condiţii speciale. Potrivit legislaţiei române (legea nr. 248 din 2005 referitoare la
libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate), cetăţeni români sub 18 ani pot călători în străinătate numai însoţiţi de către ambii părinţi sau de
către un singur părinte/adult, şi având asupra lor documentele necesare. Companiile aeriene/ companiile de transport auto au dreptul de a refuza
transportul pasagerilor care nu prezintă documentele solicitate.

1.7.PASAGERULPASAGERULPASAGERULPASAGERUL AREAREAREARE OBLIGAOBLIGAOBLIGAOBLIGAŢŢŢŢIAIAIAIA DEDEDEDE AAAA VERIFICAVERIFICAVERIFICAVERIFICA DACDACDACDACĂĂĂĂ AREAREAREARE TOATETOATETOATETOATE DOCUMENTELEDOCUMENTELEDOCUMENTELEDOCUMENTELE NECESARENECESARENECESARENECESARE CCCCĂĂĂĂLLLLĂĂĂĂTORIEI:TORIEI:TORIEI:TORIEI: BILETE,BILETE,BILETE,BILETE,
BULETIN/PABULETIN/PABULETIN/PABULETIN/PAŞŞŞŞAPORT,APORT,APORT,APORT, VIZVIZVIZVIZĂĂĂĂ,,,, PROCURPROCURPROCURPROCURĂĂĂĂ (pentru(pentru(pentru(pentru iesireaiesireaiesireaiesirea dindindindin taratarataratara aaaa minorilorminorilorminorilorminorilor neinsotitineinsotitineinsotitineinsotiti dededede parinti),parinti),parinti),parinti), CAZIERCAZIERCAZIERCAZIER etc.etc.etc.etc. Este responsabilitatea
pasagerului de a se informa cu privire la conditiile de trecere a frontierei. In cazul in care pasagerul nu indeplineste conditiile respective, biletul de
avion NU este rambursabil si NU se permite schimbarea acestuia. Odata cu cumpararea acestui bilet, pasagerul a luat la cunostinta si este de acord cu
conditiile de calatorie stipulate pe acest bilet.

1.8.Alte imprejurari sau cazuri de forta majora , pe care agentia nu le putea prevedea sau evita

1.9.Agentia nu este raspunzatoare pentru intarzieri sau modificari de orar ale companiei aeriene/ companiei de transport auto pentru care s-a emis
biletul , pentru calitatea zborului/ transportului auto sau pentru servicii aferente zborului/ transportului auto (ex – pierderi de bagaje). In astfel de
situatii , pasagerul se va adresa direct companiei transportatoare , care va despagubi pasagerul in conformitate cu reglementarile internationale.

1.10.Pasagerul poate renunta la biletul de avion/ bilet auto cumparat in orice moment , inainte de data plecarii. IndiferentIndiferentIndiferentIndiferent dededede motivulmotivulmotivulmotivul renuntariirenuntariirenuntariirenuntarii ,,,,
regularegularegularegula presupunepresupunepresupunepresupune cacacaca pasageruluipasageruluipasageruluipasagerului iiii sesesese vavavava aplicaaplicaaplicaaplica oooo penalizarepenalizarepenalizarepenalizare dededede 100%100%100%100% dindindindin valoareavaloareavaloareavaloarea biletuluibiletuluibiletuluibiletului sisisisi aaaa taxelortaxelortaxelortaxelor aferenteaferenteaferenteaferente incluseincluseincluseincluse inininin pretulpretulpretulpretul biletului.biletului.biletului.biletului.
Daca regulile companiei permit conditii de returnare mai avantajoase, agentia va aplica aceste reguli, in favoarea pasagerului.

1.11.Pasagerul poate modifica biletul initial cumparat in conditiile stabilite de compania pentru care a fost emis biletul , pentru fiecare caz in parte.
De regula , se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului initial iar daca compania permite conditii mai avantajoase , agentia va aplica
aceste conditii in favoarea pasagerului.

http://www.royalturism.ro/
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1.12.Pasagerul nu poate utiliza numai parti componente ale zborului aferent biletului cumparat. Neprezentarea pasagerului la primul zbor se
considera renuntare la bilet si i se aplica prevederile din prezentele conditii generale.

1.13.Pasagerul nu poate transmite biletul de avion/ biletul auto unei terte persoane.

1.14.Neprezentarea la imbarcare presupune pierderea biletului de avion/ biletului auto cu o penalizare de 100% din valoarea biletului.

1.15.In situatia in care pasagerul, din vina sa, utilizeaza doar partial zborurile inscrise in biletul de avion cumparat, el nu va putea pretinde
despagubiri de nici un fel agentiei sau companiei pentru care s-a emis biletul.

1.16.Agentia nu este raspunzatoare pentru pagube sau inconveniente produse pasagerului in timpul zborului / trasportului sau datorita unor
modificari de orar , intirzieri ale zborurilor/ transporturilor , etc , imprejurari care se afla dincolo de controlul si vointa agentiei.

1.17.Datorita situatiei create prin cererile masive de azil politic sau raminerile ilegale in tarile din Vest , autoritatile tuturor statelor, chiar in prezenta
vizei de intrare eliberata de ambasadele tarilor respective in Romania, pot refuza fara explicatii sa permita trecerea frontierei, respectiv imbarcarea in
avion a pasagerului.In astfel de situatii, agentiei nu i se pot solicita despagubiri, deoarece imposibilitatea efectuarii transportului se datoreaza faptei
unui tert.

1.18. In cazul in care pasagerului i se fura biletul de avion/ biletul auto cumparat, pe baza de declaratie pe proprie raspundere si acte doveditoare de
la Politie, el poate solicita agentiei emiterea unui duplicat dupa biletul respectiv, fara a plati costuri suplimentare, cu acordul companiei aeriene
pentru care s-a emis biletul.

1.19. Compania de transport auto nu este responsabila de evenimentele neprevăzute în trafic (accidente) sau de intarzierile provocate de traficul
ingreunat, indiferent de motiv. 2. Controalele organelor competente (Poliția Rutieră, Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Român). 3. Starea
meteo (atat inainte de cursa dar si pe traseu, in timpul cursei), situatie in care pasagerii au obligatia de a se consulta din timp cu operatorii de
transport auto cu privire la starea drumurilor. 4. Pierderea legăturilor cu orice alt mijloc de transport.5. Daune rezultate din nerespectarea de către
pasager a oricăror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerințe impuse de un Organism Guvernamental. 6. Intarzieri din motive tehnice: in
caz de defectiuni, transportatorul trebuie sa puna la dispozitia pasagerilor o alta masina intr-un interval de maxim 5 ore.\

1.20.DacDacDacDacăăăă pentrupentrupentrupentru efectuareaefectuareaefectuareaefectuarea ccccăăăăllllăăăătorieitorieitorieitoriei esteesteesteeste necesarnecesarnecesarnecesarăăăă îîîîndeplinireandeplinireandeplinireandeplinirea dededede ccccăăăătretretretre CCCCăăăăllllăăăătortortortor aaaa unorunorunorunor formalitformalitformalitformalităţăţăţăţiiii suplimentaresuplimentaresuplimentaresuplimentare dededede exemplu,exemplu,exemplu,exemplu, vaccinvaccinvaccinvaccinăăăări,ri,ri,ri,
efectuareaefectuareaefectuareaefectuarea unorunorunorunor testetestetesteteste medicalemedicalemedicalemedicale (COVID(COVID(COVID(COVID 19,19,19,19, etc.)etc.)etc.)etc.),,,, autoizolareautoizolareautoizolareautoizolare lalalala domiciliudomiciliudomiciliudomiciliu pentrupentrupentrupentru oooo perioadperioadperioadperioadăăăă dededede 14141414 zilezilezilezile dededede lalalala datadatadatadata intoarceriiintoarceriiintoarceriiintoarcerii dindindindin calatoriecalatoriecalatoriecalatorie,
călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele Călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc., acestaacestaacestaacesta areareareare obligaobligaobligaobligaţţţţiaiaiaia dededede aaaa
îîîîndeplinindeplinindeplinindeplini toatetoatetoatetoate cerincerincerincerinţţţţeleeleeleele legale.legale.legale.legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului www.politiadefrontiera.rowww.politiadefrontiera.rowww.politiadefrontiera.rowww.politiadefrontiera.ro ,,,, www.mae.rowww.mae.rowww.mae.rowww.mae.ro.
În cazul în care Călătorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei
care nu sunt în sarcina Agenţiei revanzatoare / organizatoare (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau
reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice
răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

Cap II RECLAMATII.

1.1. Orice reclamatie cu privire la biletul de avion cumparat se va face in scris , in termen de max 7 zile de la data producerii evenimentului reclamat.

1.2.Reclamatiile care nu sunt facute in scris nu vor fi luate in considerare.

1.3.Agentia va transmite reclamatia respectiva companiei aeriene/ companiei de transport auto pentru care a fost emis biletul iar solutia data va fi
aceea data de compania aeriana / compania de transport auto, in calitate de proprietara a biletului.

Agentia va informa pasagerul despre solutia data de companie reclamatiei , in scris , in termen de 3 zile de la primirea raspunsului de la companie.

In situatia in care pasagerul nu este multumit cu raspunsul primit el se va adresa direct companiei aeriene/ companiei de transport auto care a efectuat
calatoria.

1.4.Pasagerul va fi despagubit direct de catre compania aeriana / compania de transport auto in toate cazurile in care aceasta decide acest lucru ,
agentia nefiind obligata sa intermedieze astfel de despagubiri si deasemenea nu este obligata sa restituie comisionul de agentie .1.5.Orice
reclamatie se va face de catre pasager in conformitate cu prezentele conditii generale de vanzare a biletelor de avion / biletelor auto.

1.6. Biletele de avion / biletele auto odata emise sunt NERAMBURSABILE, orice modificare presupune costuri suplimentare.

1.7. Dupa efectuarea CHECK-IN-ului nu se mai opereaza nici o modificare.

Organizator Turist (Nume/ Prenume/ Semnatura)
Prin Mandatar , SC SIGMA ROYAL SRL

http://www.politiadefrontiera.ro

