
ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ № W _ _ _ _ _

Този договор влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до крайната дата на пътуването.

І. Имена на останалите туристи

ІI. Маршрут на пътуването срок на пътуването в дни:

Име на пакет:

Хотелско настаняване (хотел): Дата на настанявaнe: 

Нощувки: Дата на освобождаване: 

Категория: Държава, Град/Курорт, Адрес: 

                                           звезди

Тип Пансион: Брой хранения: 

Възраст на дете Брой хора

вид стая Единична цена          |     Общо за престоя:

тип стая брой 

Обща сума за хотелско настаняване: Отстъпка: 

BGN

Трите имена на кирилица, на латиница, ЕГН, номер на лична карта, валидност, номер на паспорт, валидност, адрес, телефон

Трите имена на кирилица, на латиница, ЕГН, номер на лична карта, валидност, номер на паспорт, валидност, адрес, телефон

Трите имена на кирилица, на латиница, ЕГН, номер на лична карта, валидност, номер на паспорт, валидност, адрес, телефон

ІII. Основни услуги, включени в общата цена:

Днес ___-___-2017 г. в гр. _________________ ссе подписа настоящия договор за организирано пътуване между Караджъ Турс

Интернешънъл ООД - Туроператор, ЕИК 131323312, с Удостоверение за регистрация 05394, Застрахователна полица №16921

1315 0000561152 с валидност до 26.11.2017г. на ЗАД *Армеец*; с адрес на управление: гр. София 1202, ул. Георги Бенковски

46, телефон: 0700 10 403; факс: 02 987 53 40, представлявано от Джемал Лютфи, наричано за краткост Туроператор, от една

страна И

, наричан за краткост Потребител.

Трите имена на кирилица, на латиница, ЕГН, номер на лична карта, валидност, номер на паспорт, валидност, адрес, телефон

Трите имена на кирилица, на латиница, ЕГН, номер на лична карта, валидност, номер на паспорт, валидност, адрес, телефон



Забележки: 

Цената включва: 

Транспорт(фирма) Пр. средство 

                       по приложение 2                           по приложение 2

Маршрут Пр. средство - технически данни 

                       по приложение 2                           по приложение 2

Транспортна фирма - седалище, лиценз: 

                          по приложение 2

отпътуване: място отпътуване: дата и час

връщане: място връщане: дата и час

Забележки: 

Екскурзионна програма:      

Пакета включва: Пакета не включва:

ІII. Посещения, екскурзии и други услуги, включени в общата цена:



Застраховка: Забележки: 

                         Inter American

лимит: 

10 000 евро с Асистанс

начало: дата край: дата

ІV. Специални изисквания:

Обща цена в лева на пътуването: Доплащане 

BGN BGN

платимо до ___-___-20___г.

Депозит 

BGN

V. Срок и начин на плащане на общата цена  

5.1. Плащанията по договор се извършват в срок до 14 работни дни до началото на пътуването по един от следните начини:

5.1.1. в офис на ТУРОПЕРАТОРА;

5.1.2. с пощенски запис;

5.1.3. по банков път, следните сметки на ТУРОПЕРАТОРА:

Банка ДСК ЕАД

BGN IBAN: BG29STSA93000023491998

EUR IBAN: BG50STSA93000023492008

USD IBAN: BG55STSA93000023492015

BIC: STSABGSF

Райфайзенбанк (България) ЕАД

BGN IBAN:  BG51RZBB91551001939799

5.1.4. по електронен път чрез системите на ePay.BG, EasyPay, B-Pay, PayPal, Транскарт, Cashterminal, методите на 3D Secure - платими чрез дебитна и 

кредитна карта през ауторизационният оператор Борика и др. подробно описани в сайта ни - www.karacitours.bg

5.2. Плащанията се извършват по следният ред:

5.2.1. Капаро в размер на не по-малко от 30% на човек за автобусните и не по-малко от 50% за самолетните пътувания, съобразно условията на 

конкретната програма. Резервацията се прави само след заплащане на капарото.

5.2.2.Остатъкът в размер на 70%, респективно 50% / съобразно условията на конкретната програма/, се заплаща минимум 14 (четиринадесет) дни 

преди датата на отпътуване.

5.3. В случай, че сумата по т. 5.2. не бъде заплатена в посоченият срок, резервацията се АНУЛИРА и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.

5.4. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа от заплащането на депозита. Ако не бъде 

потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРА може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро.

6. Други плащания, невключени в цената:

6.1. ПРОМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ ИЗВЪН АНУЛАЦИОНИЯТ СРОК: В случай на промяна по вече направена резервация, промяна на метод на плащане или 

отказ от резервация, КЛИЕНТЪТ заплаща еднократно такса – обработка на документи, 10.00 (десет) лева на човек.

6.2. ПРОМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА АНУЛАЦИОНИЯТ СРОК:В случай на промяна по вече направена резервация, промяна на метод на 

плащане или отказ от резервация, КЛИЕНТЪТ заплаща еднократно такса – обработка на документи, 10.00 (десет) лева на човек. Сумата за 

възстановяване към клиента е съобразена с анулационните прагове и се връща по метода на получаването й.

6.3. Допълнителна възможност за предниместа, по-предниместа се заплащат на човек, според ценовата оферта към съответното пътуване (като 

предниили по-предни места са до 5 ред в автобуса). При различните пътувания е възжможно цените да бъдат различни..

7. Условия за РАННИ / ПРОМОЦИОНАЛНИ записвания

7.1. Ранните/промоционални записвания са валидни при резервация и плащане, направени до обявените промоционални дати!

7.2. Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно/промоционално записване, се заплаща до съответната дата на 

стандартните цени!

7.3. Всеки турист, койтo e резервирал и заплатил пакет за ранно/промоционално записване в случай на анулация, може да се откаже от договора, без 

да дължи неустойка, ако анулацията се направи до 10 ч. в първия работен за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня на закупуването. При закупуване на 

билети за спортни състезания от типа на Формула 1 и билети за концерти, при поръчан и вече закупен билет от ТУРОПЕРАТОРА сумата не се 

възстановява, а се доставя билетът на самия клиент. Във всички останали случай, когато налице е невъзможност да смени датата и заплати по 

стандартни цени, то ПОТРЕБИТЕЛЯ губи 100% от внесената сума.

8. Потребителят от свое име и от името на записаните в бланката лица декларира, че е запознат с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за организирано пътуване на 

ТУРОПЕРАТОРА, представляващи ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и 2 към настоящия ДОГОВОР и ги приема безусловно.

9. Потребителя декларира, че преди подписване на договора е получил надлежно от ТУРОПЕРАТОРА цялата информация по чл. 28 и чл. 29 от ЗТ.



10. Пътуването, посочено в ДОГОВОРА се осъществява при набрани минимален брой участници, а именно: 40 човека. В срок до 3 дни преди датата на 

отпътуване ТУРОПЕРАТОРА уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за набраният брой участници. В случай на недостатъчен брой туристи, ТУРОПЕРАТОРА 

възстановява внесената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума в пълен размер.

11. ТУРОПЕРАТОРА си запазва правото да промени цената на услугата при промяна на: транспортни разходи; разхода за гориво; хотелско 

настаняване; входни, летищни, пристанищни и др. такси; промяна с повече от 5% на валутния курс; непредвидено покачване на цените от страна на 

партньорите ни, както и в други обективно наложителни случаи. Независимо кога са резервирани и заплатени в периода м/у датата на сключване на 

договора и датата на отпътуването.

12. За неуредените в настоящите ДОГОВОР условия, ще се прилагат ОБЩИТЕ условия на ТУРОПЕРАТОРА, нормите на ЗАКОНА за турзима и дейстащото 

в РБългария законодателство.

13. Настоящият ДОГОВОР влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до крайната дата на пътуването.

14. Настоящият ДОГОВОР се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, като туриста декларира, че е получил двустранно 

подписаният екземпляр от ДОГОВОРА си. От свое име и от името на записаните в този договор ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с общите условия за 

пътуване, включени в договора и ги приехме.

Туристът декларира, че преди подписване на Договора, му е предоставена информацията по чл. 28, 29 от ЗТ. Настоящият договор се състави в два 

еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. Потребителят преди сключването на настоящия Договор е предварително запознат. 

Потребителят декларира, че му е представен сертификат за сключена от Туроператора застраховка “медицински разходи при болест и злополука“ с 

полица №16921 1315 0000561152 с валидност до 26.11.2017г. на ЗАД *Армеец* по чл. 42 от ЗТ.

С подписването на настоящият договор, ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира, че е запознат предварително с общите условия на "Караджъ Турс".

ТУРОПЕРАТОР :                                                          АГЕНТ:                                                                                    ПОТРЕБИТЕЛ :


