Umowa
Zawarta w dniu ........................... w ........................ pomiędzy Biurem Turystycznym "Neo Szavel Travel" 90-103 Łódź , ul.Piotrkowska 92
NIP 7271024884, REGON 472949371 wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki nr 334.
reprezentowanym przez …............................................ zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM
a: (imię,nazwisko,adres zameldowania,data urodzenia,telefon,cena za imprezę)
1…...............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..

…………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………. ……
……………………………………………………………………………………………………………………

……………..

3 ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………….

4 ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………….

zwanym dalej KUPUJĄCYM
Cena za impreze ogółem:

……………

&1
Przedmiotem niniejszej umowy jest pobyt w Grecji w miejscowości Panteleimonas
w ośrodku : * Achilleas / Stella / Zofia/ Maria /Symposio /Areti w apartamentach * 2,3,4-osobowych z łazienkami
w terminie ……………………………………………………………………
&2
W ramach ustalonej ceny za pobyt firma „Neo Szavel Travel” zapewni każdemu uczestnikowi imprezy:

-transport na trasie Polska-Grecja-Polska autokarem klasy lux (barek,klima,wc,dvd)
-10 dni pobytu (10 noclegów)
-2 posiłki dziennie (śniadanie i obiadokolacja)
-ubezpieczenie NNW+KL+bagaż
-opiekę medyczną w zakresie pomocy doraźnej (skaleczenia,udar słoneczny,zatrucie,itp)
-bezpłatny dowóz do szpitala
-opiekę rezydenta na terenie ośrodka
(kupujący po przybyciu do ośrodka może zająć pokój od godź 14.00,a winien go opuścić do godziny 9.30 w dniu zakończenia pobytu)
-obowiązkową skladkę wysokosci 10zł/os na TFG
&3
Miejsce zbiórki....................................................................................................................................................
Data wyjazdu………………………………………., godz.wyjazdu……………………………………………………
Trasa przejazdu: Polska,Słowacja,Węgry,Serbia,Macedonia,Grecja
Na terenie Polski mozliwość transporu do miejsca odjazdu autokaru busem (tzw.antenka)
Godzina przybycia do Pantaleimonas: ok.14.00 , wyjazd z Grecji ok.godz.12.00
W przypadku dojazdu własnego kwaterowanie na miejscu odbywa się w godzinach 14.00 – 22.00
Powrót do miejsca docelowego w godzinach popołudniowych nastepnego dnia po wyjeździe z Grecji
&4
Kupujący zobowiązuje się do zapłaty całej sumy w kwocie…………………………………………………………
w ratach, płatnych w siedzibie lub na konto firmy „Neo Szavel Travel” :PKO BP 65 1020 3378 0000 1802 0324 0397
-płatność kwoty............................................ do dnia ..................................
-płatność kwoty............................................ do dnia ..................................
&5
Warunki anulacji i rezygnacji z imprezy zawarte są w Warunkach Uczestnictwa &.4,które stanowią załącznik do niniejszej umowy.
Kupujący oświadcza,że otrzymał Warunki Uczestnictwa w imprezie i zapoznał się z nimi.
&6
Brak zapłaty po upływie terminu 2raty oznacza rezygnację z zamówionych miejsc na zasadach okreslonych w Warunkach Uczestnictwa.
&7
Wszystkie ustalenia poczynione drogą korespondencyjną stanowią załączniki niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany dotyczące umowy jak np.wypowiedzenie,zmiana warunków umowy, oraz reklamacje wymagają formy pisemnej.
&8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,po jednym dla każdej ze stron.

KUPUJĄCY
(oświadczam że jestem upoważniony do reprezentowania
Wszystkich uczestnikow imprezy)
* właściwe zaznaczyć

SPRZEDAJĄCY

