BONJOUR INTERNATIONAL TOUR
LICENTA TURISM: 2041/02.09.2020
Polita de Asigurare Seria I, nr:56190
C.U.I: RO41299806
ONRC: J40/8217/2019
Strada Motilor nr. 15A, camera 2, etaj 2, sector 3, Bucuresti
E-mail: office@bonjour-tour.com
Telefon: 0799 240 238/0770 304 936
www.bonjour-tour.com

BON DE COMANDA
Numele şi prenumele calatorului/reprezentantului:...................................
Adresa:...................................................................................................
CNP: ........................... Seria : ... ,Nr : ...............
comand Agenţiei de Turism
Agentie:BONJOUR INTERNATIONAL TOUR SRL
Sediul:Bucuresti, Strada MOTILOR, NR 15 A , CAMERA 2 , ETAJ 2 , SECTOR 3 BUCURESTI,
Tel: 0770304936,
E-mail: office@bonjour-tour.com,
Web: www.bonjour-tour.com,
Cod de Inregistrare Fiscala: RO41299806
Registrul Comertului:J40/8217/2019
Licentei de turism: nr. 2041/02.09.2020,

Polita de Asigurare Seria I, nr:56190/12.05.2022
pachetul de servicii cu indicativul SERVICII .................... , prezentat în catalogul agenţiei, sau alt pachet de servicii
turistice:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Destinaţia (Statiune/Oras): ..............................
Perioada: ....................................
Mijloace de transport: TRANSPORT INDIVIDUAL
Bagaj ...................................
..............................................................
Plecare din Bucuresti :......................................................
Tipul şi categoria structurilor de primire: ............................................
Servicii de masă: ........................................
Tratament balnear: Alte servicii incluse:- .....................................................
Programul turistic: Alte solicitări speciale (tip camera, etc): ........................................................
Nr. persoane pentru care se comandă pachetul de servicii/călătoria: ........................

Numele calatorilor:

●

Valoarea serviciilor comandate: .........RON

.
Plata serviciilor comandate: la completarea comenzii se poate achita integral contravaloarea serviciilor sau se poate
achita un avans de .... %, diferenţa se achită cel tarziu cu ........ zile inaintea inceperii sejurului. Plata serviciilor
turistice exprimate in EURO se poate efectua în valuta specificată sau în RON .
Penalitati in caz de retragere aplicate la valoarea pachetului de servicii comandate: conform contract. Penalitatile nu
se aplica in caz de forta majora.
Catalogul/pliantul sau alt înscris, condiţiile generale de vânzare şi voucherul (BOT-ul ) fac parte din prezentul
contract.
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Informaţiile cuprinse în materialele publicitare prezentate fiecărui turist angajează vânzătorul de pachete turistice, în
afara cazurilor în care:
● Eventualele schimbări în aceste informaţii au fost comunicate turistului înaintea încheierii contractului;
● Modificările au fost efectuate cu acordul părţilor;
● Au intervenit modificări de tarife ale prestatorilor.
In cazul in care din motive imputabile agenţiei, serviciile comandate nu pot fi prestate, agenţia este obligata sa
asigure servicii similare cel puţin la acelaşi grad de confort, fara plata suplimentara din partea clientului.
Turiştii sunt obligaţi sa suporte eventualele daune produse structurii de cazare pe perioada sejurului.
Turiştii care încearcă, prin orice mijloace să obţină pe nedrept despăgubiri sau cei care înlesnesc asemenea fapt, vor
suporta rigorile legii. La data confirmării de către agenţie a serviciilor comandate de turist, prezentul bon de comandă
devine anexa a contractului între părţi.
Semnătura calatorului/reprezentantului:
Data:

Agent de turism: ..........................
Data confirmări: .............................
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