TRANSILVANIA TOURIST SERVICE
520027 – Sf. Gheorghe, Str. Oltului, Nr. 8,
ROMÂNIA
Tel: 00-40-267-351817; Fax: 00-40-267-316553,
Mobil: 00-40-748-130301,
E-mail: office@transilvaniatourism.ro

Cod fiscal: RO 13981661,
Nr. înreg. Reg. Com.: J/14/92/2001; Licenţa
de turism touroperatoare nr. 2336/07.07.2015
cont : RO23BTRL01501202452175XX RON,
RO69BTRL01504202452175XX EUR
Banca Transilvania - Suc. Sf.Gheorghe

BON DE COMANDĂ
NUMELE AGENTULUI DE TURISM: _____________________
DESTINAȚIE (STAȚIUNEA)
NUME HOTEL & CATEGORIA
CHECK IN (zi/luna/an)
CHECK OUT (zi/luna/an)
NR. NOPȚI
TIP TRANSPORT
CAMERĂ (Nr. / Tip cameră exact
asa cum este in oferta)
TIP MASĂ BB/HB/FB/AI
NUMELE TURIŞTILOR aşa cum
apar în actul de identitate (data de
naştere a copiilor zi/luna/an
OBLIGATORIU)
EŞALONAREA PLĂŢII

DATE NECESARE
PENTRU
FACTURARE:
Va rugam specificati în ce
moneda doriţi să achitaţi!
Asigurare medicală
Asigurare storno

Date pentru asigurare

Nr. de telefon persoana de contact
Adresa de e-mail

1.
2.
3.
4.
Total:
Avans:
Rest de plată / Scadent:
Nume:
CNP:
C.I.:
Adresa:

Nume firma:
CUI:
Nr. Reg. Com.:
Adresa:
Cont:
Banca:

PLATA ÎN EUR SAU RON (cursul BNR+2%)
DA / NU
DA / NU
Nume și prenume:
CNP:
C.I.:
Adresa:
Nume și prenume:
CNP:
C.I.:
Adresa:
Newsletter: DA / NU

Condiţii de anulare:
- cu mai mult de 30 de zile înaintea începerii sejurului - 25 % penalizare
- între 29-22 zile 30 % penalizare
- între 21-15 zile 40 % penalizare
- între 14-7 zile 60 % penalizare
- între 6-3 zile 75 % penalizare
- între 2-0 zile sau neprezentare (no-show) - penalizare 100 %
- pentru orice modificare a rezervării (ex. nume, perioada, tip camera...) se percepe o taxă de 10 EUR/persoană;
- reemitere, modificare factura emisă 25 EUR/factura
Aveți obligativitatea de a verifica valabilitatea documentelor de călătorie (pașaport, viză, carte de identitate
etc.) aferente rezervării efectuate prin noi. V-a fost oferită asigurare storno, sănătate, etc. Ați fost informat despre eventuale
formalități și proceduri internaționale (avize de sănătate, vaccine, condiții speciale de călătorie, etc.). Confirmarea rezervării
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presupune acceptarea tuturor condițiilor de călătorie impuse de touroperator și de compania aeriană implicată în transport.
Informațiile sunt stocate electronic în baza noastră de date, pentru întreg managementul de călătorie.
Prin semnarea bonului de comandă, declar că am fost informat corect și complet cu privire la condițiile
generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, reglementat prin Contractul de comercializare a pachetelor de
servicii turistice, aprobat prin ordinul Nr. 1387/2015 și afișat pe site-ul agenției la adresa www.transilvaniatourism.ro
Sunt de acord cu aceasta și am primit un exemplar.

DATA (zi/luna/an): ________________

SEMNĂTURA ______________________
Subsemnatul garantez că voi înștiința toți participanții consemnați.

