
Bon de comandă servicii turistice la contractul 
 Nr. …………… / ……………………… 

 
Numele și prenumele clientului (Turist, Călător sau 
Beneficiar), 
 

 

 
Comand către SC WORLD TRAVEL GROUP SRL – (Agenția, 
Prestator, Organizator, Intermediar, Mandatar) cu sediul 
în Bucuresti, Str. Frumoasa, nr. 48, apt.2, sector 1, 
programul turistic / pachetul de servicii având numele / 
codul / indicativul: 
 

 
 
prezentat în ofertă și cu caracteristicile de mai jos 

 

Destinația  

Perioada  

Nr. nopți  

Transport  

Plecare din  

Hotel  

Servicii masă  

Alte servicii  

Nr. camere  

Preț  

Avans  

Rest plată  

Nr turiști  

Nume 

.1.  

.2.  

.3.  

 
Caracteristică specială (mai presus de prevederile 
generale din contractul cadru): 
 

 

* În caz de anulare se penalizează 100% 
 

Agenția prezintă turistului oferta, pliantul, broșura sau       
catalogul pentru pachetul de servicii oferit spre vânzare.        
Pentru pachetele de servicii comandate de turiști și        
necuprinse în mijloacele de promovare, agenția va       

prezenta turistului informații de ordin general privind       
condițiile generale de vânzare, voucherul colectiv sau       
individual în care sunt înscrise prestațiile ce urmează a fi          
efectuate de prestatori, formalitățile necesare călătoriei. 

 
Broșura, pliantul, catalogul, oferta, voucherul și condițiile       
generale de vânzare fac parte din prezentul Bon de         
comandă – Contract. În cazul programelor organizate       
pentru grupuri de turiști, voucherul de grup este preluat         
de însoțitorul de grup. 

 
Informațiile cuprinse în materialele publicitare prezentate      
fiecărui turist și anexate, angajează vânzătorul de       
pachete de servicii turistice, în afara cazurilor în care: 

1. eventuale schimbări în aceste informații au fost       
comunicate turistului înaintea încheierii    
contractului sau după încheierea contractului cu      
acceptarea de către ambele părți. 

2. modificările au fost efectuate cu acordul părților. 
 

Turiștii care încearcă prin orice mijloace să obțină pe         
nedrept despăgubiri sau cei care înlesnesc asemenea       
fapte vor suporta rigorile legii. 

 
La data confirmării de către agenție a serviciilor        
comandate de turist, prezentul bon de comandă       
devine parte a contractului dintre părți.  

 
Prin semnarea prezentului bon de comandă,      
beneficiarul declară că a luat la cunoștință de        
prevederile contractului de servicii de călătorie,      
inclusiv de condițiile de anulare sau renunțare la        
pachetul turistic. 

 
Semnătură Beneficiar:  

 
 

 
Semnătură Agenție:  

 
 

 
 

Data procesării comenzii:  
 

Data limită de confirmare a comenzii: 
 
 


