„Конкордия – СКЦ” ЕООД
Седалище: Самоков, пл.Захари Зограф 1, ет.2, ст.8
Адрес за корспонденция: 2000 Самоков, ул. „Житна чаршия” 12
Тел.0722/ 6 03 51; 0898/ 875731
konkordija@abv.bg
www.konkordija.com
Удостоверение за туроператор: PKK – 01 – 60 64

Д О Г О В О Р ЗА
ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ № KONK – …………. /…………………………
Днес,……………. г. в гр.Самоков , МЕЖДУ „Конкордия- СКЦ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков, пл.Захари Зограф 1, ет.2, ст.8, вписано в Агенция по вписванията-Търговски регистър с ЕИК 175433130 ,
Удостоверение за извършване на туроператорска дейност № РК – 01 – 6064/2007 година, представлявано от Снежана
Георгиева, управител, наричано по-долу ТУРОПЕРАТОР от една страна
и от друга страна:
………………………………………………………., ЕГН ……………………………, адрес: ………………………………………………….,
телефон: ………………………..,e-mail: ……………………………………………, наричан за краткост Потребител
се сключи настоящия Договор за организирано пътуване.
Неразделна част от този Договор са Общите условия за организирано пътуване, описани по-долу в
Договора в Приложение №1 и Приложение №2,списък на транспортните фирми превозвачи по програмите на Конкордия –
СКЦ ЕООД. Този Договор се сключва на база информацията на Туроператора по чл.80 от ЗТ и изискванията на чл.81 на ЗТ,
с които Потребителя е предварително запознат преди сключването на настояшия договор.
Пътуването, посочено в Договора се осъществява при набран минимален брой участници, описани
индивидуално за всяка програма. В срок до 7 дни преди датата на отпътуване Туроператорът уведомява Потребителя за
набрания брой участници. В случай на недостатъчен брой туристи, Туроператорът възстановява внесената от Потребителя
сума в пълен размер.
Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до крайната дата на
пътуването.
Чл. 1. ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/ИТЕ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗТ
Трите имена по лична карта/паспорт (ако
Номер на документа за самоличност и
№
ЕГН
пътуването е в чужбина имената се изписват на
до кога е валиден/изписва се ако
латиница)
пътуването е в чужбина/

От името на записаните в този договор и от свое име, Потребителят декларира, че той и изброените по - горе
туристи са запознати с общите условия за организирано пътуване,описани в Договора и ги приемат като неразделна част
от този договор.
Чл. 2 ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу заплащане организирано туристическо
пътуване по дестинация: ……………………………………….., с начална дата ………………………… и крайна дата ………………………….
при условията на този договор.
Чл 3. Транспорт:
Автобус
Самолет
Други
Дата на
отпътуване

Час на
отпътуване

Начален пункт

Маршрут

Дата на
звръщане

Час на
завръщане

Краен
пункт

Дни
Категория на
престой транспортното
средство
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Чл. 4. Хотелско настаняване: няма
Дата на
Дата на
Хотел
настаняване
напускане

Категория

Чл.5. Хранения включени в пакетната цена : няма
Местоположение на харненията
Брой хранения
Чл.6 .Други услуги включени в пакетната цена:
трансфери
Застраховки, вид, покритие

Местоположение/
курорт

Брой и
вид стаи

Брой нощувки

Вид на храненията

други

екскурзии

други

Чл. 7. Допълнителни услуги, невключени в пакетната цена, срок и начин на плащането им: ……………
Чл. 8 . Обща цена на всички услуги , включени в договора, вкл.и допълнителни такива: ………… лв., общо за …….

туристи
8.1 Извършени плащания:
Дата
Вид на плащане

Сума във
валута

Сума в лева

Курс на БНБ

Остатък
за плащане

Доплащане
най – късно
до/15 календарни дни
преди отпътуването/

Плащането става по банков път или в офиса на ТА Конкордия Самоков, ул.Житна чаршия 12.;
БАНКОВА СМЕТКА:
o Сибанк АД – клон Самоков;
o IBAN: BG87BUIB98881025521100
Чл. 9 Минумум брой хора за осъществяването на пътуването: ……………
Чл.10 Общи данни за паспортния и визовия режим:……………………………………………………………………………..
Чл.11. Специални изисквания на потребителя, за които е постигнато съгласие от страните по договора:…………………….
Чл. 12. Приложение № 1 „Общи условия за организирано пътуване” е неразделна част от настоящия договор, като
същите дефинират правата и задълженията на Потребителя и Туроператора в рамките на организираното пътуване. Подписването на
договора от страна на Потребителя, удостоверява запознаването му с Общите условия за организирано пътуване и Приложение №1.
Чл. 13 Приложение №2,”Списък на транспортните фирми превозвачи по програмите на „Конкордия - СКЦ” ЕООД е
неразделна част от настоящия договор! За дати с висока натовареност, като официални празници и др. Туроператорът си запазва
правото да наема транспортни средства на лицензирани превозвачи, извън обявения в Приложение №2 Списък!
Чл. 14. При възникване на спорове между страните, същите ще се решават по пътя на преговорите, когато това е
Невъзможно от компетентния съд.
Чл. 15. За неуредените случаи по настоящия договор се прилагат нормите на Закона за туризма и действащото в
Република България Закондателство.
Настоящият договор се състои от две страници и Приложение № 1 и Приложение № 2– неразделна част от него и се състави и
подписа в два екземпляра – по един за всяка от страните.
От свое и от името на всички записани приемам условията по договора.

За ТУРОПЕРАТОРА : ........................................

За ПОТРЕБИТЕЛЯ : ...................................
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
1. Транспорт: Фирми превозвачи по програмите на Конкордия – СКЦ ЕООД са:
Транс груп ЕООД: Адрес: гр.Самоков, ул. “Сини вир” 8
ЛИЦЕНЗ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ № 1146
Транпортни средства:
Мерцедес с рег. № СО 6300 АС
Сетра с рег. № СО 9941 АН
Сетра с рег. № СО 5595 АК
Микробус Мерцедес с рег. № СО 9787 АВ
Микробус Мерцедес с рег. № СО 4474 АН

За дати с висока натовареност, като официални празници и др. Туроператорът си запазва правото да наема
транспортни средства на лицензирани превозвачи, извън обявения в Приложение №2 Списък!

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният...................................................................................................................................
В качеството ми на Потребител по Договор за организирано пътуване с дата.................................
Декларирам, че съм запознат с Приложения No 1 -„Общи условия за организарано пътуване” и Приложения No 2 „Транспорт: Фирми превозвачи по програмите на «Конкордия- СКЦ « ЕООД
като неразделна част от посочения Договор и ще спазвам стриктно правата и задълженията дефинирани в него.
От името на записаните в този договор и от свое име декларирам, че няма да препродавам туристическата услуга,
закупена от „Конкордия - СКЦ“ ООД.
Клаузите в договора и Приложенията към него не съдържат неравноправни условия по смисъла на член 143 от
Закона за защита на потребителите.
Декларатор.........................................................
/............................................................/

За ТУРОПЕРАТОРА : ........................................

За ПОТРЕБИТЕЛЯ : ...................................
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