BON DE COMANDA/CONTRACT TURIST
Nr. NR CONTRACT din data DATA
PARTI CONTRACTANTE:
SC BYRON TRAVEL MANAGEMENT SRL, punct de lucru BUCURESTI, str. Transilvaniei, nr. 74, sector 1, tel/fax: 021-3134031,
www.byrontravel.ro, office@byrontravel.ro , CUI RO 26708923, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/3235/2010, capital social 200
RON, titulară a Licenţei de turism nr. 5749, pentru Agenţia de Turism BYRON TRAVEL AGENCY, cont RON:
RO27BTRL04501202T87535XX, cont EUR RO02BTRL04504202T87535XX deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Vlad Ispas în
calitate de Director Agentie, denumită în continuare Agenţia
si
TURIST TITULAR: NUME TURIST, domiciliat/a in str. STRADA, nr. NR, bl. BL, sc. SC, et.ET, ap. AP, ORAS, jud. JUDET, avand CNP
CNP, BI seria SERIE BI nr NR BI, telefon TELEFON, e-mail E-MAIL
INSOTITORI:
Numele/Prenumele

Adult/copil

Data nasterii

Nr pasaport/CI

NUME PRENUME INSOTITOR

Adult/Copil

Data nasterii copilului

Numar Pasaport/BI

NUME PRENUME INSOTITOR

Adult/Copil

Data nasterii copilului

Numar Pasaport/BI

NUME PRENUME INSOTITOR

Adult/Copil

Data nasterii copilului

Numar Pasaport/BI

NUME PRENUME INSOTITOR

Adult/Copil

Data nasterii copilului

Numar Pasaport/BI

TIP PACHET TURISTIC: TIP PACHET
DESTINATIE: Tara destinatie
NUME UNITATE DE CAZARE: NUME HOTEL
STRUCTURA HOTEL/CAT. CAZARE: Stele hotel
CAMERE: Numar/tip camere
TIP PACHET – intrare/iesire /nr de nopti

Intrare Data check-in iesire Data check-out Nr. de nopti:Nr.
nopti

MIJLOC DE TRANSPORT: Mijloc de transport
TIP MASA: Regim masa
PROGRAM TURISTIC: cf. ANEXA la contract
TARIF PERSOANA: PRET MONEDA
COMISION DE RISC VALUTAR 2% IN CAZUL PLATII IN RON: PRET MONEDA
TARIF/PERSOANA ASIGURARE MEDICALA: PRET MONEDA
TARIF/PERSOANA ASIGURARE STORNO: PRET MONEDA
ALTE SERVICII INCLUSE IN TOTAL TARIF: taxe aeroport, taxe bagaj, transferuri, suplimente, taxa statiune, asigurari, asistenta,
TVA
TOTAL BON COMANDA: PRET MONEDA

AVANS: PRET MONEDA DE PLATIT PANA LA DATA DE: DATA
REST DE PLATA: PRET MONEDA DE PLATIT PANA LA DATA DE: DATA
ALTE TAXE NEINCLUSE IN TARIF: Servicii neincluse, excursii optionale, intrari obiective turistice etc.
AGENTIE VANZATOARE: BYRON TRAVEL AGENCY
SOCIETATE DE ASIGURARI: GERMAN ROMANIAN ASSURANCE
SOLICITARI SPECIALE ALE CLIENTULUI: Solicitari client
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OBIECTUL CONTRACTULUI – il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice mentionat in bonul de comanda.
Agentia comercializeaza pachete de servicii turistice în urmatoarele variante: servicii turistice la cererea clientului (cazare, bilet avion,
transferuri), servicii turistice preorganizate (circuite, sejururi, city break, croaziere)
Caracteristicile serviciilor turistice la care se obliga Agentia se afla descrise în materialele de prezentare (cataloage, brosuri, pliante, oferte
letrice, site web, oferte e-mail) sau în confirmarea de servicii. Orice alte servicii turistice neînscrise în materialele de prezentare sau în
confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag raspunderea Agentiei.
TARIFE
Tariful cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si TVA. Tarifele din oferta agentiei si cele din contract se pot
modifica urmare a unor actiuni/taxe guvernamentale, modificarii tarifului la combustibil, cresterii tarifelor de transport si a redeventelor si
taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare / imbarcare in porturi si aeroporturi si a taxelor de turist sau modificarii cursurilor de schimb
valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Tariful stipulat in contract poate fi achitat in valuta mentionata sau lei (curs BNR din
ziua platii + 2% comision de risc valutar).
TERMENE SI MODALITATI DE PLATA:

☐Integral
☐Avans PRET MONEDA din costul excursiei va fi platit la inscriere, iar diferenta pana la data de DATA
Agentia are dreptul de a revinde rezervarile, daca plata finala nu este facuta in termen. Pentru anumite excursii se pot stabili, in scris, alte
termene intre client si agentie. Nerespectarea termenelor de plata de catre turist da dreptul agentiei de a anula serviciile comandate, retinand
sumele datorate drept penalizare.
ANULARI SI PENALIZARI DE ANULARE:
In cazul în care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, în cazul serviciilor la
cerere sau al ofertei standard, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

☒ Taxe de rezervare 30 EURO/persoana
Servicii la sol:

☐ OFERTA SPECIALA (early booking, last minute): De la momentul rezervarii, 100% penalizare din costul pachetului.
☐ Intre 30-21 zile inainte de data plecarii 30% penalizare din costul pachetului
☐ Intre 21-15 zile inainte de data plecarii 50% penalizare din costul pachetului
☐ Sub 15 zile inainte de data plecarii 100% penalizare din costul pachetului..
☐ Servicii transport aerian: 100% penalizare din momentul rezervarii; (serviciile de transport sunt nerambursabile)
Pentru excursiile la care este necesara intrunirea unui numar minim de participanti si in cazul in care acest numar nu este realizat, agentia isi
rezerva dreptul de a anula excursia, cu minim 15 zile inainte de plecare, restituind clientului sumele achitate de catre acesta.
RECLAMATII - daca turistul are o reclamatie, el trebuie sa o adreseze in scris, in timpul excursiei, ghidului sau, in lipsa acestuia,
prestatorului mentionat pe Voucher. Acestia trebuie sa-si formuleze punctul de vedere pe reclamatia turistului. Daca problema nu poate fi
rezolvata, turistul ne va contacta prin telefon sau prin fax, pentru ca agentia sa incerce sa rezolve reclamatia in timpul calatoriei. Daca turistul
considera problema nerezolvata, va adresa o reclamatie in scris in atentia touroperatorului / agentiei partenere mentionate in contract, in termen
de 3 zile de la terminarea calatoriei si va anexa reclamatia initiala facuta in timpul calatoriei, cu punctul de vedere al prestatorului si/sau
ghidului, acolo unde este prevazut ghid, urmand a primi un raspuns in maxim 30 zile calendaristice. Peste acest termen sau fara indeplinirea
conditiilor de mai sus, agentia nu mai are nici o raspundere.
☒ Agentia isi rezerva dreptul de a refuza anumite rezervari si de a inceta acordarea de servicii, fara restituiri, in cazul unui comportament
necivilizat, care deranjeaza ceilalti participanti, sau al nerespectarii contractului.
DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI:
Turistul are dreptul de a rezilia contractul fara penalitati in cazul in care tarifele stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent
de motivul majorarii sau agentia de turism este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului. Turistul va comunica in
maximum 5 zile de la notificarea modificarii, daca reziliaza contractul sau daca accepta noile conditii.
Turistul poate transfera, cu comunicarea in prealabil catre agentie, a contractului unei terte persoane care indeplineste toate conditiile
prevazute in pachetul de servicii turistice contractat. Turistul care cedeaza pachetul de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili, in mod
similar, de plata tarifului sejurului si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
In cazul in care turistul reziliaza contractul sau agentia anuleaza calatoria inaintea plecarii, turistul are dreptul de a accepta la acelasi tarif un
alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara celei contractate, de calitate inferioara cu rambursarea diferentei de tarif sau
sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate ce se regasesc in contract.
Turistul are dreptul să solicite agenţiei de turism şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia
cazurilor în care: a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar agenţia de turism a informat
turistul în scris, în termenul menţionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării; b)
anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră, prin acesta înţelegându-se circumstanţe anormale şi imprevizibile, independente de voinţa celui
care le invocă, şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările; c)
anularea s-a făcut din vina turistului.
Turistul are dreptul sa rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabila, este obligat
sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.
Daca turistul, dupa achitarea si confirmarea serviciilor, solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii,
aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si încheierea unui nou contract.
În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai întoarca în
România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste
cheltuieli.
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În cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia de a respecta programul de acordare a serviciilor în România,
respectiv: în statiunile de pe litoral cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei înscrise pe biletul de odihna
si/sau de tratament; în statiunile din tara, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare si se termina cel
târziu la ora 12,00 a zilei urmatoare celei înscrise pe bilet.
Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a put ea
pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher,
bilet de odihna si/sau de tratament) în vederea acordarii serviciilor turistice, sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, alimentatie
publica, mijloace de transport, în caz contrar urmând sa suporte contravaloarea pagubelor produse.
TURISTUL are obligatia sa se asigure ca intruneste toate conditiile impuse de organele de Politie, Vama si medicale ca si pe documentele
de calatorie care i-au fost predate de catre agentie, datele sale personale sunt corecte, si ca serviciile trecute in aceste documente sunt conform
solicitarilor sale. Turistul are obligatia de a avea asupra sa la plecare toate documentele necesare calatoriei (pasaport, vize, bani, certificat de
vaccinare - unde este cazul). Nerespectarea acestor obligatii poate duce la imposibilitatea efectuarii excursiei, situatie in care responsabilitatea
revine in intregime turistilor, societatea fiind in drept sa retina toate cheltuielile (platile) efectuate pana la acea data, plus comisionul ce i se
cuvine.
In situatia in care turistul intrat pe teritoriul unui stat refuza sa se intoarca in Romania, toate cheltuielile rezultand din aceasta actiune sunt in
sarcina turistului. Turistul are obligatia de a respecta legislatia statelor prin care calatoreste.
Prin semnarea acestui contract, turistul declara pe proprie raspundere ca nu a avut nici o problema cu autoritatile tarilor vizitate sau cu
altele, legata de cerere de azil politic, anulari de viza, trecere ilegala de frontiera, refuzuri de intrare etc. Pagubele produse de turisti in timpul
excursiei vor fi suportate de catre acestia.
DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI:
In cazul in care agentia este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel
putin 15 zile inainte de data plecarii, iar acesta are obligatia sa comunice in termen de 5 zile de la comunicarea modificarii hotararea luata;
In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau
agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza, agentia este obligata sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea
continuarii calatoriei turistice, fara majorarea tarifului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeaşi calitate şi cantitate sau sa restituie
turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri - cand neindeplinirea
sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului sau când neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor
cauze de forta majora, sau unor imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevede sau evita (modificari
de orar sau itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport etc).
În situatia în care neexecutarea obligatiilor contractuale se datoreaza agentiei de turism organizatoare, Agentia are dreptul sa cheme în
garantie agentia de turism organizatoare pentru plata despagubirilor datorate turistului.
Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de către agenţia de turism organizatoare a serviciilor cuprinse în contract ,
responsabilitatea acesteia privind despăgubirea turistului nu poate depăşi de două ori preţul pachetului de servicii turistice înscris în contract.
Agenţia de turism organizatoare şi/sau detailistă nu pot exclude sau nu pot limita responsabilitatea lor pentru prejudiciul cauzat de moartea sau
de rănirea turistului ca urmare a acţiunilor ori a neglijenţei lor.
Agentia nu va putea fi raspunzatoare pentru orice paguba, inconvenient, intarziere, inlocuire de mijloc de transport, inlocuire de hotel,
modificare de traseu si/sau program, sau anulare rezultand din defectarea sau nefunctionarea oricarui mijloc de transport sau din imprejurimi,
dincolo de controlul si vointa agentiei, cum ar fi: modificari de orar sau itinerar si/sau intarzieri in traficul mijloacelor de transport, orice fel de
schimbari intervenite din cazuri de forta majora (ratiuni politice, greve, demonstratii, conditii meteo, dezastre naturale, moratori ale bancilor sau
altor organisme financiare, decizii ale guvernelor si/sau altor institutii similare care efectueaza in materialitatea lor activitatea partilor,
schimbarea orarelor companiilor de transport etc). Cu toate acestea agentia va notifica imediat clientul asupra anularilor sau modificarilor
survenite si va depune toate eforturile pentru a gasi solutiile cele mai convenabile in vederea depasirii situatiilor ivite. Agentia nu poate fi
raspunzatoare pentru situatiile expuse mai sus, si in consecinta, nu este obligata la rambursarea sumelor achitate ca tarif al pachetelor de servicii
sau la plata de daune sau penalizari. Intarzierea la plecare din motive independente de agentie nu este considerata o modificare de program.
Agentia actioneaza ca un agent intre turist si prestatorii de servicii turistice si isi rezerva dreptul de a schimba furnizorul, daca va fi necesar. In
compunerea unor programe turistice, se vor folosi serviciile unor companii aeriene si in acest caz, biletul emis este singurul contract dintre turist
si compania aeriana. La confirmarea rezervarii catre turist, contractul se considera incheiat si agentia are responsabilitatea furnizarii serviciilor
inscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet etc) sau in factura.
Pentru serviciile neprestate, agentia va furniza compensatii rezonabile, care nu vor depasi valoarea serviciilor neasigurate. Nu se fac
rambursari pentru servicii neprestate, din vina turistilor, sau in cazuri de forta majora.
In cazul in care, din motive personale, turistilor nu li se permite iesirea din tara sau accesul in tarile de pe traseu, agentia BYRON
TRAVEL AGENCY, nu are nici un fel de obligatie, iar costul excursiei nu se ramburseaza.
Avand in vedere diversitatea prestatorilor directi care concura la realizarea efectiva a pachetelor de servicii turistice, agentia nu este
raspunzatoare pentru modul in care sunt clasificate pe stele sau categorii unitatile de cazare, de alimentatie sau mijloacele de transport aferente
pachetelor respective. Clasificarea pe stele sau categorii este responsabilitatea exclusiva a autoritatilor din tarile respective, agentia fiind
responsabila numai in limitele confirmarii scrise sosita de la partener sau ale prevederilor contractuale reciproce.
Agentia are obligatia sa furnizeze în scris turistului, în termen de 1 zi înainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza si fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de
transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa
acesteia, cele ale autoritatilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentante sau autoritati locale nu exista,
turistul trebuie sa dispuna de un numar de apel de urgenta sau de orice alta informatie care sa îi permita contactarea organizatorului si/sau a
detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de
la locul cazarii copilului;
d) posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa, care sa acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de
asistenta, care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidentare ori de boala.
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ASIGURARI: In cadrul pachetelor oferite de agentie este inclusa asigurarea obligatorie privind solvabilitatea firmei. Turistul este asigurat
pentru riscul de insolvabilitate si/sau faliment al agentiei de turism cu polita de asigurare seria IF-i, numarul 1935/31.05.2013, valabilitate
01.06.2013 - 31.05.2014 incheiata cu societatea de asigurare emitenta GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA. Turistul este asigurat
numai dupa plata finala a pretului serviciilor turistice.
Conditiile în care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
În cazul în care Agentia nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax
sau e-mail. În aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o
rambursa dupa întoarcerea turistului în România, în conditiile politei de asigurare încheiate între Agentie si societatea de asigurare.
În cazul în care turistul solicita de la Agentie contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita
documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe
respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen
de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
Turistul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în legatura cu solicitarea
adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data
confirmarii de primire. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor
justificative de catre Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat. În termen de 10 (zece) zile
calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata
cu confirmare de primire, cererea de despagubire însotita de documentele justificative.
Documentele justificative constau în: a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; b) confirmarile de primire; c)
fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; d)
fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative; despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist
în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia; din despagubire se scade fransiza
mentionata pe polita de asigurare; despagubirea va fi platita în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea
de asigurare a documentelor justificative de la turist; În cazul în care dupa plata despagubirii Agentia plateste debitul catre turist, acesta are
obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor
reprezentând debitul.
BAGAJE: in functie de regulile stabilite de compania de transport. Agentia nu este raspunzatoare pentru eventuala pierdere sau deteriorare
a bagajelor si deci, recomanda incheierea de catre turist a unei asigurari in acest scop.
HOTELURI: In anumite situatii se poate intampla ca agentia sa fie nevoita sa schimbe hotelurile nominalizate. In acest caz, se va asigura
cazarea la hoteluri de clasificare similara cu cele nominalizate initial. Clasificarea hotelurilor este cea in vigoare in tara unde se afla hotelul.
☐ La data confirmarii de catre agentie a serviciilor comandate de catre turist, prezentul Bon de Comanda devine Contract intre parti. Prin
achitarea serviciilor de catre turist, acesta accepta in totalitate conditiile prezentului contract.
☐ Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Byron Travel Agency informeaza ca datele dvs. personale, aflate mai sus, vor
fi prelucrate conform normelor legale în vigoare. Byron Tranvel Agency este inregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 19203.

Titular contract:

Semnatura si ştampila agentului:

NUME TURIST

VLAD ISPAS

Data: DATA

BON DE COMANDA SERVICII TURISTICE / CONTRACT SERVICII TURISTICE

SC BYRON TRAVEL MANAGEMENT SRL- inregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 19203

___________________________________________________________________________________________
BYRON TRAVEL AGENCY - Licenta 5749/2010
Page |4

