CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. . . . . . . . / . . . . . . . . . .

Pãrþile contractante
Societatea Comercialã KRON-TOUR SRL, cu sediul în Brasov, str. George Baritiu nr.12, numar de inregistrare
la Registrul Comertului J08/486/1991, cod unic de înregistrare RO 1093296, cont bancar
RO49INGB0009008125418918, deschis la ING Brasov, titularã a Licenþei de turism nr. 212, cu termen de
valabilitate nelimitat pentru Agentiile:
KRON TOUR LUFTHANSA CITY CENTER – str. George Baritiu Nr.12, Brasov - 0268/410515
KRON TOUR LUFTHANSA CITY CENTER – str. Doborgeanu Gherea Nr.4B, Brasov – 0268/414488
KRON TOUR LUFTHANSA CITY CENTER – str. Ionescu Crum Nr. 1, Brasov - 0368/800230
reprezentatã prin Sorin DENCESCU, în calitate de Director General, denumitã în continuare Agenþia
ºi turistul/reprezentantul turistului, cu datele de identificare prezentate in bonul de comanda sau in voucher,bilet
odihna,bilet excursie
au convenit la încheierea prezentului contract.

Cap I. Obiectul contractului
Il constituie vânzarea de cãtre Agenþie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de
odihnã, tratament, bilet de excursie, sau alt înscris anexat prezentului contract ºi eliberarea documentelor de
platã ºi cãlãtorie. Agentia poate furniza turistului un bon de comanda, in cazul solicitarii unor pachete de servicii
turistice care nu fac parte din oferta proprie a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din
partea altor prestatori. Daca turistul nu primeste un bon de comanda se presupune ca serviciile solicitate sunt
confirmate in momentul solicitarii
Cap II. Încheierea contractului/Durata contractului
Contractul se încheie, dupã caz, în oricare din urmãtoarele situaþii:
a) în momentul semnãrii lui de cãtre turist sau prin acceptarea condiþiilor contractuale de servicii turistice,
inclusiv în cazul celor achiziþionate la distanþã prin mijloace electronice;
b) în momentul în care turistul primeºte confirmarea scrisã a rezervãrii de la Agenþie, în cel mult 60 de zile
calendaristice de la data întocmirii bonului de comandã.
In cazul în care conþinutul bonului de comandã nu diferã de conþinutul confirmãrii cãlãtoriei turistice ºi
confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnãrii bonului de comandã,
turistul care decide sã renunþe la cãlãtoria turisticã datoreazã Agenþiei penalitãþi conform cap. VI.
În cazul în care conþinutul bonului de comandã diferã de conþinutul confirmãrii cãlãtoriei turistice primite în
scris de la Agenþie sau dacã aceastã confirmare nu s-a fãcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data
semnãrii bonului de comandã, turistul poate considera cã voiajul nu a fost rezervat ºi are dreptul la rambursarea
imediatã a tuturor sumelor deja plãtite;
c) In momentul eliberãrii documentelor de cãlãtorie (voucher, bilet de odihnã ºi/sau tratament, bilet de excursie
etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a
agenþiei de turism sau existã deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
In cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziþia turistului sub formã de catalog, pliant, alte
înscrisuri, site-ul Agenþiei sau alte mijloace de comunicare electronicã (e- mail, fax etc.), obligaþia de informare a
turistului este consideratã îndeplinitã prin înscrierea acestei informaþii în oricare dintre documentele de cãlãtorie
sau documentele fiscale furnizate de Agenþie, nefiind necesarã încheierea în formã scrisã a contractului de
comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacã prezentul contract prezentat turistului în
modalitãþile prevãzute mai sus conþine clauzele prevãzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr.
107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicatã.
Contractul înceteazã de drept odatã cu finalizarea prestãrii efective a pachetului de servicii turistice
înscris în documentele de cãlãtorie.

Cap III. Preþul contractului ºi modalitãþi de platã
1. Preþul contractului se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenþiei ºi TVA.
Dacã preþul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandã ºi/sau pe
facturã.
2. Modalitãþi de platã:
La încheierea contractului se percepe un avans de minimum 25 % din preþul stabilit sau cel prevazut in
bonul de comanda - care este anexa la/si parte integranta a acestui contract - sau dupa caz plata integrala a
contravalorii pachetului de servicii turistice
În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finalã se va face astfel:
a) pentru serviciile turistice care necesitã confirmare din partea prestatorilor, conform bonului de comanda
b) pentru serviciile turistice interne, cel mai tarziu cu 15 zile inainte de data inceperii sejurului
c) plata finala a serviciilor turistice pentru Craciun si Revelion se va face cu cel putin 30 zile inainte de
inceperea sejurului
3. Contravaloarea serviciilor turistice interne se poate achita si cu tichete de vacanta. Plata serviciilor
turistice se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia .In cazul
in care turistul renunta la pachetul de servicii turistice achizitionat cu tichete de vacanta, agentia ii poate oferi
acestuia un pachet de servicii turistice la o valoare initiala minus penalizarile aferente sau mai mare celui
achizitionat initial, cu plata diferentei de pret. Conform OUG 8/2009 in cazul renuntarii definitive la pachetul de
servicii turistice de catre turist, agentia de turism nu poate restitui turistului tichetele de vacanta sau
contravaloarea acestora in bani.
Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza tichetelor de vacanta poate cuprinde
servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu
locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei
4. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singurã monedã, în
valuta specificatã în contract sau în RON la cursul de referinþã al bãncii ING, din ziua emiterii facturii.
Cap IV. Drepturile ºi obligaþiile Agenþiei
1. În cazul modificãrii uneia dintre prevederile esenþiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în
pachet, datele de cãlãtorie, modificarea categoriei unitãþii de cazare, Agenþia are obligaþia de a informa turistul
cu cel puþin 15 zile înainte de data începerii cãlãtoriei.
În cazurile prevãzute la pct. 7 lit. b) ºi c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului
sã decidã începerea cãlãtoriei.
2. In cazul achiziþionãrii unui pachet de servicii turistice având în componenþã ºi asigurarea transportului
pe cale aerianã, transportatorul aerian, fãrã a cere acordul agenþiei de turism care deruleazã programul turistic,
are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenþia nu este rãspunzãtoare pentru decolarea/aterizarea
avioanelor la o altã orã decât cea înscrisã în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aerianã este
obligatã sã asiste turiºtii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European ºi al Consiliului
din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare ºi de asistenþã a pasagerilor
în eventualitatea refuzului la îmbarcare ºi anulãrii sau întârzierii prelungite a zborurilor ºi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemã privind
operarea zborului ºi acþiunile adiacente acestuia intrã în competenþa ºi responsabilitatea transportatorului, biletul
de avion reprezentând contractul între pasager ºi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua
de plecare ºi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
3. În situaþia achiziþionãrii unui produs de tip croazierã, linia de croazierã poate modifica, din motive ce
þin de siguranþa navigãrii, numãrul cabinei ºi locaþia acesteia pe punþi (o punte inferioarã, una superioarã, mai
spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabinã de aceeaºi categorie ca cea rezervatã iniþial, caz în care
turistul nu va fi despãgubit în niciun mod având în vedere cã este vorba de acelaºi tip de cabinã ca ºi cel
rezervat.
4. Agenþia poate modifica preþul contractului în sensul majorãrii sau micºorãrii, dupã caz, arãtând
totodatã modul de calcul al majorãrilor sau micºorãrilor de preþ ale contractului ºi numai dacã modificarea are loc
ca urmare a variaþiilor costurilor de transport, a redevenþelor ºi a taxelor aferente serviciilor de aterizare,
debarcare/îmbarcare în porturi ºi aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente
pachetului de servicii turistice contractat. Preþurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul
celor 20 de zile calendaristice care preced data plecãrii.
5. În cazul în care, dupã începerea cãlãtoriei turistice, o parte importantã din serviciile turistice prevãzute
în contract nu este realizatã sau Agenþia constatã cã nu le va putea realiza, aceasta este obligatã:
a) sã ofere turistului alternative corespunzãtoare în vederea continuãrii cãlãtoriei turistice fãrã majorarea
preþului, respectiv serviciile turistice oferite sã fie de aceeaºi calitate ºi cantitate;

b) sã restituie turistului sumele ce reprezintã diferenþa dintre serviciile turistice achitate ºi cele efectiv prestate
în timpul cãlãtoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzãtoare sau acesta nu le acceptã din motive
întemeiate, sã asigure fãrã costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc
agreat de acesta ºi, dupã caz, despãgubirea pentru serviciile neprestate.
6. Agenþia este rãspunzãtoare pentru buna executare a obligaþiilor asumate prin contract, cu excepþia
urmãtoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasã a obligaþiilor asumate prin contract se datoreazã turistului;
b) când neîndeplinirea obligaþiilor se datoreazã unor cauze de forþã majorã sau unor împrejurãri pe care nici
Agenþia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fãrã a se limita la: modificarea
companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de
transport, accident, blocaje, lucrãri sau reparaþii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a
unor renunþãri de ultimã orã sau a neobþinerii vizelor pentru toþi participanþii. Agenþia nu este rãspunzãtoare
pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje ºi a
altor împrejurãri care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
c) când neîndeplinirea obligaþiilor se datoreazã unui terþ care nu are legãturã cu furnizarea serviciilor prevãzute
în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaþiilor au un caracter imprevizibil ºi inevitabil.
7. Agenþia are obligaþia sã furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice
convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu 2 zile, înainte de data plecãrii, urmãtoarele informaþii:
a) orarele, locurile escalelor ºi legãturile, precum ºi, dupã caz, locul ce urmeazã sã fie ocupat de turist în
fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon ºi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanþei locale a
organizatorului ºi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un numãr de apel de urgenþã care sã îi permitã
contactarea organizatorului ºi/sau a detailistului;
c) pentru cãlãtoriile minorilor neînsoþiþi de pãrinþi, informaþii care sã permitã pãrinþilor stabilirea unui contact
direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazãrii copilului;
d) obligaþiile turistului prevãzute la pct. 5.10, 5.11 ºi 5.13.
8. Agenþia parte în contract este obligatã sã acorde prompt asistenþã turistului aflat în dificultate, în cazul
situaþiilor de forþã majorã sau al unui eveniment pe care nici agenþia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de
servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.
Cap V.Drepturile ºi obligaþiile turistului
1. In cazul în care turistul nu poate sã participe la cãlãtoria turisticã independent de motivele care stau la
baza imposibilitãþii de participare, acesta poate sã cesioneze contractul unei terþe persoane care îndeplineºte
toate condiþiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaþia de a anunþa în scris Agenþia cu
cel puþin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între turistul care nu poate participa la cãlãtoria turisticã
contractatã (cedentul), terþa persoanã (cesionarul) ºi agenþia de turism (debitor cedat) urmeazã a se încheia un
contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate ºi cesionate. Responsabilitatea
încheierii contractului de cesiune revine, dupã caz, fie cedentului, fie cesionarului, ºi niciodatã agenþiei de turism
(debitorului cedat). Turistul care cedeazã pachetul sãu de servicii, precum ºi cesionarul sunt responsabili în mod
solidar la plata preþului cãlãtoriei ºi a eventualelor costuri suplimentare apãrute cu ocazia acestei cedãri.
Serviciile turistice achitate total sau partial cu tichete de vacanta nu pot fi cesionate în conformitate cu
prevederile art.7 al.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanþã.
2. În cazul sejururilor de odihnã ºi/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, turistul are
obligaþia sã respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staþiunile de pe litoral,
cazarea se face la ora 18:00 a zilei de intrare ºi se terminã la ora 12,00 a zilei de ieºire înscrise pe voucher ori
pe biletul de odihnã ºi/sau de tratament; în staþiunile din þarã, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face de
regulã începând cu ora 12:00 a zilei de intrare ºi se terminã cel târziu la ora 12:00 a zilei de ieºire înscrise pe
voucher ori pe biletul de odihnã ºi/sau de tratament. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea
spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a turistului.
3. In cazul în care preþurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele
majorãrii, turistul poate rezilia/denunþa unilateral contractul fãrã nicio obligaþie faþã de Agenþie, acesta având
dreptul la rambursarea imediatã de cãtre Agenþie a sumelor plãtite, inclusiv comisionul.
4. Turistul este obligat sã comunice Agenþiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înºtiinþãrii
prevãzute la Cap IV pct. 1 modificarea prevederilor esenþiale ale contractului sau în timp util înainte de
începerea cãlãtoriei, iar în cazul în care se aplicã clauzele prevãzute în Cap IV pct. 6 lit. b) ºi c), hotãrârea sa de
a opta pentru:
a) rezilierea/denunþarea unilateralã a contractului fãrã plata penalitãþilor sau

b) acceptarea noilor condiþii ale contractului.
5. În cazul în care turistul decide sã participe la cãlãtoria asupra cãreia s-au operat modificãri în
condiþiile Cap IV pct. 1 se considerã cã toate modificãrile au fost acceptate ºi turistul nu poate solicita
despãgubiri ulterioare datorate modificãrilor de acest tip.
6. In cazul în care turistul reziliazã/denunþã unilateral contractul în temeiul Cap V pct. 4 lit a sau Agenþia
anuleazã cãlãtoria turisticã înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sã accepte la acelaºi preþ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentã sau superioarã, propus de
Agenþie;
b) sã accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioarã propus de Agenþie, cu rambursarea imediatã
a diferenþei de preþ, în sensul rambursãrii diferenþei de preþ dintre cele douã pachete turistice, la momentul
încheierii noului contract de prestare de servicii;
c) sã i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
d) in cazul in care pachetul de servicii turistice a fost achitat cu tichete de vacanta si turistul nu accepta
conditiile de la Cap V pct 6 lit a) agentia nu va mai putea restitui nicio suma de bani si nici tichete, conform
OUG 8 / 2009
7. În toate cazurile menþionate la Cap V pct. 6, turistul are dreptul sã solicite Agenþiei ºi o despãgubire,
pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniþial, cu excepþia cazurilor în care:
a) anularea s-a fãcut datoritã nerealizãrii numãrului minim de persoane menþionat în contract, iar Agenþia a
informat în scris turistul cu cel puþin 15 zile calendaristice premergãtoare datei plecãrii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forþã majorã (circumstanþe imprevizibile, independente de voinþa celui care
le invocã ºi ale cãror consecinþe nu au putut fi evitate în ciuda oricãror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse
suprarezervãrile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitãþii de cazare) sau unor cauze
dintre cele prevãzute la Cap IV pct. 6 lit. b si c );
c) anularea s-a fãcut din vina turistului.
8. Turistul are dreptul sã rezilieze/denunþe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar
în cazul în care rezilierea/denunþarea unilateralã îi este imputabilã este obligat sa despãgubeascã Agenþia
pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap VI, cu excepþia cazurilor de forþã majorã definite
conform legii. Despãgubirea se poate ridica la maximul preþului pachetului de servicii turistice contractat.
9. În cazul în care turistul alege sã se mute la un alt hotel decât cel contractat iniþial ºi achitat,
responsabilitatea financiarã a renunþãrii îi aparþine. Agenþia va rezolva cerinþele turistului în limita posibilitãþilor,
eventualele diferenþe de preþ urmând a fi suportate de cãtre turist.
Dacã turistul solicitã nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricãrora dintre servicii,
aceasta echivaleazã cu rezilierea/denunþarea unilateralã a contractului, cu aplicarea penalitãþilor prevãzute la
cap. VI la momentul respectiv ºi încheierea unui nou contract.
10. Turistul este obligat sã achite la recepþia unitãþii hoteliere taxa de staþiune, taxa de salubritate,
precum ºi alte taxe locale, fãrã a putea pretinde despãgubiri sau returnarea sumelor de la Agenþie.
11. Turistul este obligat sã prezinte la recepþia unitãþii hoteliere actele sale de identitate, precum ºi
documentul de cãlãtorie eliberat de Agenþie (voucher, bilet de odihnã ºi/sau de tratament etc.), în vederea
acordãrii serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiazã de bilete de odihnã ºi tratament, este obligat sã
prezinte la recepþia unitãþii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie ºi dovada plãþii contribuþiilor pentru
asigurãri sociale, la zi.
12. Turistul ia la cunoºtinþã cã serviciile pe care le achiziþioneazã fãrã ca acestea sã facã parte din
contractul cu agenþia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaþia
þãrii de destinaþie, iar agenþia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestaþiilor în cauzã.
13. Dacã pentru efectuarea cãlãtoriei este necesarã îndeplinirea de cãtre turist a unor formalitãþi
suplimentare (de exemplu, cãlãtoria împreunã cu minori, situaþia în care numele turistului este schimbat ca
urmare a cãsãtoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaþia de a îndeplini toate cerinþele legale. Pentru o
informare optimã, Agenþia recomandã ºi consultarea site-ului Poliþiei de Frontierã. În cazul în care turistul nu îºi
respectã obligaþia de a se informa cu privire la formalitãþile suplimentare necesare în vederea efectuãrii cãlãtoriei
care nu sunt în sarcina Agenþiei (de exemplu, în cazul cãlãtoriei cu minori, împuternicire din partea pãrintelui sau
reprezentantului legal ce nu îl însoþeºte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind
exemplificativã), Agenþia este exoneratã de orice rãspundere în cazul imposibilitãþii efectuãrii cãlãtoriei.
14. Agenþia de turism recomandã turiºtilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru
reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).
15. În cazul în care o singurã persoanã angajeazã servicii pentru un numãr mai mare de turiºti, condiþiile
contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
16. Turistul este obligat sã foloseascã mijloacele de transport, camera de hotel ºi bunurile din dotarea
acesteia ca un bun proprietar ºi potrivit destinaþiei lor. Agenþia nu se face vinovatã de eventualele pagube
produse sau vãtãmãri suferite de turist ca urmare a nerespectãrii acestui alineat.

17. Turistul are obligaþia sã respecte locul, data ºi ora plecãrii atât la dus, cât ºi la întors, precum ºi
locurile, datele ºi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile ºi daunele produse
ca urmare a nerespectãrii de cãtre turist a prevederilor privind locurile de întâlnire ºi orarele vor fi suportate de
cãtre acesta.
18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeazã pachetul de servicii
turistice refuzã sã se mai întoarcã în România ºi autoritãþile din þara respectivã fac cheltuieli de orice naturã cu
acesta, turistul respectiv are obligaþia de a suporta toate aceste cheltuieli.
Cap VI. Renunþãri, penalizãri, despãgubiri
1. În cazul în care turistul renunþã din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul
prezentului contract, el datoreazã Agenþiei penalizãri dupã cum urmeazã:
1.1. În cazul serviciilor turistice externe, penalizãrile sunt de:
a) 35 % din preþul pachetului de servicii, dacã renunþarea se face cu mai mult de 91 de zile calendaristice
înainte de data plecãrii;
b) 75 % din preþul pachetului de servicii, dacã renunþarea se face în intervalul 90 - 51 de zile calendaristice
înainte de data plecãrii;
c) 100 % din preþul pachetului de servicii, dacã renunþarea se face într-un interval mai mic de 51 zile
calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program;
d) 100 % din preþul pachetului de servicii, în cazul în care turistul a achiziþionat pachetul de servicii turistice
din cadrul programului special de tip Early Booking, Last minute etc, indiferent de data la care turistul solicitã
renunþarea.
1.2. În cazul serviciilor turistice interne, penalizãrile sunt de:
a) 25% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face cu mai mult de 15 zile calendaristice inainte
de data inceperii sejurului;
In cazul in care plata a fost facuta cu, sau si cu tichete de vacanta, penalizarea de la aliniatul anterior se va
deduce in primul rand din valoarea tichetelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea
tichetelor, diferenta care depaseste valoarea tichetelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte
instrumente de plata. In cazul in care valoarea tichetelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii,
diferenta nu se restituie nici in tichete si nici in numerar in cazul in care turistul nu doreste un alt serviciu turistic.
Daca exista dorinta achizitionarii pentru perioada ulterioara a unui alt serviciu turistic atunci diferenta dintre
valoarea tichetelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care turistul poate
solicita noul pachet de servicii turistice este de maximum doua luni de la renuntarea la serviciile turistice initiale.
In cazul in care turistul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, agentia de turism nu ii mai poate oferi
acestuia nici un pachet de servicii turistice ulterior.
b) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 15 zile
calendaristice inainte de data inceperii sejurului.
c) 100% din pretul pachetului de servicii turistice, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii
turistice din cadrul programului “Inscrieri timpurii” indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.
În cazul pachetelor de servicii turistice de Crãciun ºi Revelion penalitãþile sunt:
25% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice
inainte de data inceperii sejurului;
- 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval de sau mai mic de 30
zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului
2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenþia ºi a achitat un avans
nu se prezintã în termenul specificat în bonul de comandã sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita
ratele aferente sau restul de platã, contractul se considerã reziliat de drept, iar Agenþia are dreptul de a anula
rezervãrile efectuate în beneficiul turistului cu reþinerea penalizãrilor aferente
3. Pentru biletele de odihnã ºi/sau de tratament cumpãrate prin organizaþii sindicale, Agenþia va face
restituiri numai în baza cererilor de renunþare contrasemnate ºi ºtampilate de reprezentantul organizaþiei
sindicale.
4. În cazul în care o ambasadã refuzã sã acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii,
turistului i se vor reþine toate taxele datorate de Agenþie prestatorilor direcþi, precum ºi cheltuielile de operare
proprii acesteia.
5. Penalizãrile echivalente cu cele indicate la Cap VI punctele 1.1 lit. c) sau d), respectiv Cap VI pct 1.2
lit. b) sau c) se aplicã ºi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaþie,
dacã nu poate pleca în cãlãtorie pentru cã documentele personale necesare în vederea efectuãrii cãlãtoriei nu
sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a pãrãsi teritoriului þãrii, din alte motive ce þin de
persoana acestuia.

6. Turistul trebuie sã depunã în scris cererea de renunþare la pachetul de servicii turistice, cu numar de
inregistrare, la Agenþia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunþare nu este luatã în
considerare.
7. Agenþia va acorda despãgubiri în funcþie de gradul de nerespectare a obligaþiilor din contract.
8. Agenþia nu rãspunde în situaþii de grevã, conflicte politice ºi de rãzboi, catastrofe, de pericol public,
atac terorist, embargou internaþional, precum ºi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de
rãspundere. Toate aceste situaþii care nu sunt imputabile niciunei pãrþi se considerã situaþii de forþã majorã ºi
exonereazã de rãspundere Agenþia.
9. Toate sumele menþionate la Cap VI pct. 1,2, 4 ºi 5 se vor reþine de cãtre Agenþie din avansul sau
preþul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fãrã a fi necesarã intervenþia instanþelor de judecatã.
Cap VII. Reclamaþii
1. In cazul în care turistul este nemulþumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaþia de a întocmi
o sesizare în scris la faþa locului, clar ºi explicit, cu privire la deficienþele constatate, legate de realizarea
pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenþiei, cât ºi
prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanþilor locali ai turoperatorului).
2. Atât Agenþia, cât ºi prestatorul de servicii turistice vor acþiona imediat pentru soluþionarea sesizãrii. În
cazul în care sesizarea nu este soluþionatã sau este soluþionatã parþial, turistul va depune la sediul Agenþiei o
reclamaþie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea cãlãtoriei, Agenþia urmând ca, în
termen de 30 de zile calendaristice, sã comunice turistului despãgubirile care i se cuvin, dupã caz.
3. Turistul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa agenetiei si serviciilor prestate de
aceasta fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazuta in capitolul VII sa fi fost
indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare
prejudiciului suferit.
Cap VIII. Asigurãri
1.Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere ºi/sau a sumelor achitate de
acesta, în cazul insolvabilitãþii sau falimentului Agenþiei, la Societatea de Asigurare City Insurance, cu sediul în
Bucuresti, strada Constantin Aricescu nr 5-7, parter-demisol, sector 1 . Poliþa de asigurare seria BN nr.
000000391 valabilã pânã la data de 17.01.2017 este afiºatã pe pagina web a agenþiei de turism KRON-TOUR /
www.krontour.ro
2. Condiþiile în care turistul va fi despãgubit de cãtre societatea de asigurare sunt:
2.1. In cazul în care Agenþia nu efectueazã repatrierea turistului, acesta are obligaþia de a anunþa imediat
societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În aceastã situaþie societatea de asigurare nu are obligaþia
de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dupã întoarcerea turistului în
România, în condiþiile poliþei de asigurare încheiate între Agenþie ºi societatea de asigurare.
2.2. În cazul în care turistul solicitã Agenþiei contravaloarea sumelor achitate ºi/sau a cheltuielilor de repatriere,
acesta trebuie sã trimitã documentele justificative cãtre Agenþie prin scrisoare recomandatã cu confirmare de
primire. Turistul are obligaþia sã pãstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate
solicita Agenþiei rambursarea sumelor achitate ºi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece)
zile calendaristice de la data încheierii derulãrii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
2.3. Turistul are obligaþia de a notifica societãþii de asigurare, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de
primire, în legãturã cu solicitarea adresatã Agenþiei privind rambursarea sumelor achitate ºi/sau a cheltuielilor de
repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmãrii de primire prevãzute la Cap VIII 2.2.
2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmãrii de primire a
documentelor justificative de cãtre Agenþie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc
evenimentul asigurat.
2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaþia
de a transmite societãþii de asigurare, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, cererea de
despãgubire însoþitã de documentele justificative.
2.6. Documentele justificative constau în principal în:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmãrile de primire precizate la Cap VIII pct. 2.2, 2.3 ºi 2.5;
c) fotocopiile de pe documentele de platã a avansului (chitanþe, ordine de platã etc.), în cazul cererilor de
rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport ºi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de
repatriere. Societatea de asigurare are dreptul sã solicite turistului ºi alte documente justificative.

2.7. Despãgubirea nu poate depãºi suma achitatã de turist în contractul de comercializare a pachetului de
servicii turistice ºi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
2.8. Despãgubirea va fi plãtitã în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de cãtre
societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
2.9. În cazul în care, dupã plata despãgubirii, Agenþia plãteºte debitul cãtre turist, acesta are obligaþia de a
restitui asiguratorului despãgubirea primitã, în termen de 5 (cinci) zile lucrãtoare de la data primirii de la Agenþie
a sumelor reprezentând debitul.
2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care sã acopere taxele de transfer,
sau a unui contract de asistenþã care sã acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boalã sau deces, a
unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaþie ori a
unei asigurãri storno sau altor tipuri de asigurãri de cãlãtorie. Agenþia recomandã încheierea unei asigurãri
storno pentru acoperirea eventualelor penalitãþi de anulare. Turistul se poate informa în agenþii despre cazurile
acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiatã în agenþia de turism de unde acesta a achiziþionat
pachetul de servicii turistice, dacã Agenþia oferã acest tip de serviciu.
3. Agenþia nu se face vinovatã de eventuala nerespectare a obligaþiilor stipulate în poliþele de asigurare
contractate prin intermediul Agenþiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist ºi asigurator.
Cap IX.Documentele contractului se constituie ca anexã la acesta ºi sunt urmãtoarele:
a) voucherul, biletul de odihnã/tratament, biletul de excursie, bonul de comandã, dupã caz;
b) programul turistic, în cazul acþiunilor turistice;
c) cataloage/pliante/ofertele agentiei/ site Kron-Tour la www.krontour.ro
Cap X. Dispoziþii finale
1. Prezentul contract a fost încheiat în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului
contract ºi cu respectarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 107/1999 republicata privind activitatea de
comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 631/2001, cu
modificãrile ulterioare . Contractul poate fi prezentat ºi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacã turistul
este informat despre aceasta ºi dacã documentul conþine informaþiile prevãzute de art. 12 alin. (2) din Ordonanþa
Guvernului nr. 107/1999, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 631/2001, cu modificãrile ulterioare
3. Toate unitãþile de cazare, precum ºi mijloacele de transport sunt clasificate de cãtre organismele
abilitate ale þãrilor de destinaþie, conform procedurilor interne ºi normativelor locale, acolo unde acestea existã,
care diferã de la o þarã la alta ºi de la un tip de destinaþie la altul.
4. Turistul declarã cã Agenþia de turism l-a informat complet cu privire la condiþiile de comercializare a
pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 107/1999, republicatã.
Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor
achiziþionate la distanþã prin mijloace electronice, turistul îºi exprimã acordul ºi luarea la cunoºtinþã cu privire la
condiþiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agenþiei de
turism.
5. Litigiile apãrute între pãrþi se rezolvã pe cale amiabilã, în caz contrar pãrþile înþeleg sã se adreseze
instanþelor de judecatã competente.
6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Agenþia de turism,
..........
Reprezentant legal (numele ºi
prenumele),
..........
Funcþia . . . . . . . . . .

Turistul (numele ºi prenumele)

Semnãtura . . . . . . . . . .

Semnãtura: . . . . . . . . . .

ªtampila

.........

