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CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie

Nr....................din..................................
Partile contractante:
SC CISTOUR AGENCY SRL prin Agentia de turism CISTOUR AGENCY cu sediul Bd. Iuliu Maniu nr 71, Bl 4, Sc 5, Ap 189, Sector 6, Bucuresti , tel/fax :
(+40) 420.58.00, email: office@cistour.ro, Cod de Inregistrare Fiscala RO 34984342, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J38/533/2015, titulara
a Licentei de turism nr. 1392/07.03.2019 Agentie ORGANIZATOARE, Polita de Asigurare emisa de SC CITY INSURANCE SA SERIA BN nr 000001395 /
31.10.2019, valabila pana la 01.11.2020, privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti, afisata pe pagina web a
agentiei de turism http://www.cistour.ro, reprezentata prin CUCU RALUCA in calitate de Administrator denumita in continuare
AGENTIE si
Domnul/Doamna…………………………………………………………………domiciliat / domiciliata ……………
in ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………................................................................,CNP ……………………………..telefon..............................., e-mail..........................................
posesor/posesoare al/a cartii de identitate seria …. Nr. ……….....…… , in calitate de Calator/reprezentant al Calatorului, au convenit incheierea
prezentului contract:
I. OBIECTULCONTRACTULUI
1.1 Obiectul contractului il constituie comercializarea de catre Agentie a pachetelor de servicii turistice si a serviciilor asociate. Produse
proprii cu numele demarca “Cistour Agency”, servicii de calatorie asociate si pachete de servicii turistice ale altor agentii de turism organizatoare, in
sensul prevazutdeart.3dinO.G.nr. 2/2018privindpacheteledeservicii decalatoriesi serviciiledecalatorieasociate.
1.2 In cazul vanzarii pachetelor proprii si a serviciilor asociate, agentia CISTOUR AGENCY ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor
efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante nusunt furnizate ca urmare a insolventeiAgentiei.
Agentia poate avea si calitatea de agentie de turism intermediara, conform prevederilor legale in vigoare si contractelor incheiate cu alte agentii de
turism organizatoare (altele decat CISTOUR AGENCY). Pentru aceste tipuri de pachete Organizatorul ofera garantii privind rambursarea tuturor
platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in caz de insolventa. La achizitionarea acestui tip de servicii, Agentia va informa corespunzator
Calatorul despre aceste garantii.
Caracteristicile pachetului de servicii de calatorie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
1.3 Nu sunt considerate pachetedecalatorie si nu sunt acoperite deasigurare impotriva insolventei Agentiei:
a) pachetele si serviciile de calatorie asociate care dureaza mai putin de 24 ore, cu exceptia situatiei in care acestea includ cazarea
peste noapte;
b) pachetele si serviciile de calatorie asociate, achizitionate in temeiul unui acord general pentru organizarea unei calatorii de afaceri, incheiat
intre un comerciant si o alta persoana fizica sau juridicaactionanddin motive legatedeactivitatea sa comerciala,afacerea,meseriasau profesia sa;
c) serviciile unice;
II. INCHEIEREASI DURATACONTRACTULUI
2.1 Contractul intra in vigoare inmomentul semnarii lui decatreCalator si prinacceptareaconditiilor precontractualede servicii
decalatorie, inclusivincazulcelorachizitionate ladistantaprintelefonsi/sau mijloaceelectronice,si inceteazadedrept ladatafinalizariiprestarii
efectiveapachetuluideserviciide calatorie inscris in documentele de calatorie.
In cazulpachetelor deserviciidecalatorieachizitionateladistanta,seconsideraacceptarea conditiilor contractuale urmatoarele:
a. Exprimarea acordului/acceptului calatorului prin transmiterea catre Agentie a unui mesaj electronic de peadresadee-maildeclaratade
calatorcaadresadecorespondenta/contact;
b. Exprimareaacordului/acceptuluiprinachitareadecatrecalatoracontravaloriipachetuluideservicii de calatorie in baza facturii emise
deAgentie;
2.2 InformatiilefurnizateCalatorului inaintedeincheiereacontractului privinddetaliilepachetuluide calatorie, formeaza parteintegranta
acontractului si nupot fi modificatedecatprinacordulexplicital partilor contractante.
III. PRETULCONTRACTULUISIMODALITATI DEPLATA
3.1 Pretul total al contractului este de …………………moneda ………… si include toate taxele, comisioanele, tarifele si orice alte costuri
suportate de Agentie. Avansul este de........................, Moneda .............. iar diferenta de plata de........................, Moneda .............. se va face pana la
data de..............................
Pretul este specificat in prezentul contract, dar si in Anexele la contract. Deasemenea, el poate fi inscris si in cataloagesaupliante,puse ladispozitia
Calatorului,sauaflatepesite-ulAgentiei si la mijloacedecomunicare electronicasi/sau pe factura.
3.2 La incheierea contractului, Agentia solicita plata unui avans din pretul pachetului achizitionat, sau dupa caz, plata integrala, conform
conditiilor mentionate in continuare. Platile se pot face in EUR/USD/ RON. Pentru platile in lei, acestea se calculeaza lacursul devanzareafisatde
BancaNationalaaRomanieivalabilinziuaplatii+comisionderiscvalutarde2%.
3.3 Conditiiledeplatadifera in functie de tipul pachetului de servicii de calatorie achizitionat, de tipul deoferta si vor fi trecute in contract sau in
anexeleaferenteacestuia, adica in informatiileprecontractuale care facparte intergranta din acest contract.
3.4 Nerespectareade catreCalatora termenelor deplata dadreptulAgentieisa reziliezecontractul fara notificareprealabila si sa solicite
despagubiri pentru daunele suferite.
3.5 Platile se pot face, direct la sediulAgentiei, prin virament sau depunere direct in conturileAgentiei, conturi care sunt deschise in
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urmatoarea banca: Banca TRANSILVANIA – cont lei RO29BTRLRONCRT0315644701 /// Banca Transilvania – cont euro
RO76BTRLEURCRT0315644701
IV. DREPTURILE SIOBLIGATIILE AGENTIEI
4.1 Agentia isi rezervadreptul de amodifica unilateral clauzele prezentului contract, exceptandclauza de pret,inaintede incepereaexecutarii
pachetului de servicii daca aceste modificari sunt anuntate Calatorului cu 15 zile inainte de plecare. In acelasi timp aceste clauze pot fi modificate
unilateraldeAgentiesidacaelesunt nesemnificative.Calatorul va fi informat in timputil, inmodclar sipesuportdurabil.
4.2 Agentiapoate samodifice pretul contractului, in sensulmajorarii saumicsorarii, dupa caz, numai ca o
consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte:
a) Pretul transportuluide pasagericare rezultadincostulcarburantilorsaualaltorsursede energie;
b) Nivelul taxelor saual comisioanelor aplicabile serviciilor decalatorie incluse incontract, impusedeparti tertecarenusunt direct implicate in
executareapachetului, inclusivtaxeleturistice, taxeledeaterizare saucomisioanele de imbarcare saudebarcare in porturi si aeroporturi;
c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
d) alte taxe care sunt impuse de terti.
Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20dezilecalendaristice care preced data plecarii.
Daca cresterea pretului depaseste 8% din pretul total al pachetului sau Agentia este constransa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele
caracteristici ale serviciilor de calatorie,Calatorulare optiunea fie de a acceptamodificarea propusa, fie de a decide incetarea contractului, fara a plati
vreo penalitate de incetare. Oricecresteredepretesteposibiladoarulterior trimiteriidecatreAgentie,Calatorului,aunei notificariclare si inteligibile in
acest sens, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, pe un suport durabil. In aceasta situatieCalatorul are posibilitatea sa accepte
modificarea propusa sau sa nuoaccepte si sa solicite rezilierea contractului fara a plati penalizari. Decizia Calatorului in urma primirii informarii nu
trebuie sa depaseasca 5 zile calendaristice. In cazul in careCalatorul reziliaza contractul privind pachetul de servicii, poate accepta un pachet de
servicii de substitutie de o calitate similara sau superioara. In cazul in care modificarile pachetului initial sau pachetul de substitutie mentionat,
au drept consecinta scadereacalitatiisauacostuluipachetului,Calatorularedreptul laoreducerecorespunzatoare a pretului.
Daca Calatorul nu accepta nici una dintre variante si contractul se reziliaza, Agentia ramburseaza toate sumele incasate numai tarziu de 14 zile
calendaristicede lamomentul rezilierii contractului.
Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract. Calatorul are dreptul la despagubiri din
partea Agentiei, pentru orice daune pe care le sufera ca urmare a unei neconformitati, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza Calatorului;
b) cand neindeplinireaobligatiilorsedatoreazaunorcauzedefortamajorasauunor imprejurari pecarenici Agentia, nici prestatorii de
servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de
transport, defectarea mijloculuide transport,accident,blocajesaureparatiipedrumurilepubliceetc.).Agentianuesteraspunzatoarepentru
prejudiciilecauzateCalatorului caurmareaintarzierilorcurselor(inclusive charter),apierderii de bagajesia altor imprejurari care revin exclusiv in
sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice. In cazul insolvabilitatii si/saufalimentului companieiaeriene,Agentia,nuva putea fi
tra sa la raspundere, dar el va incerca sa rezolve pe cat posibil efectuarea serviciilor comandate si achitate deCalator.
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele
careaudeterminat neindeplinireaobligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
d) Agentiaacorda asistenta adecvata calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici
Agentia, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:
a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara;
b) acordarea de asistenta Calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinireaacestuia ingasirea
unorservicii decalatorie alternative.
Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care Calatorul este cel care a provocat
situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nupoate depasi costurile efective suportate deAgentie.
4.3 In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazuteincontract nuesterealizatasau
Agentiaconstatacanulevaputearealiza,aceastaesteobligata: saofereCalatoruluiservicii alternativecorespunzatoareinvedereacontinuarii
calatoriei turisticefara majorareapretului,respectivserviciileturisticeoferitesafie,pecat posibil,echivalentesaudemai buna calitate decat cele
specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcereaCalatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii
cazarii, se considera a fi serviciu alternativcorespunzatorpentru continuarea derularii pachetului oferireacazarii inaceeasi locatie,sau in ceamai
apropiata varianta fata de cea initiala.
a) In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul
contract privind pachetul de servicii de calatorie, Agentia acorda Calatorului o reducere adecvata a pretului, fara a rezilia contractul. Calatorul
poate refuza serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contractul privind
pachetuldeserviciidecalatoriesaureducereadepretacordataeste inadecvata;
b) Partile convin ca sensul expresiei „o parte importanta din serviciile Turistice” este acela potrivit caruia servicii cu o valoare mai mare decat
jumatatedinvaloareaprezentuluicontractnupoate fiprestata, din cauze obiective.
4.4 In cazul in care nu pot fi oferiteCalatorului servicii alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, Agentia
trebuie sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al Calatorului la locul de plecare si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile
neprestate. In masura in care este imposibil sa se asigure intoarcereaCalatorului astfel cum s-a convenit prin contract din cauza unor circumstante
inevitabile si extraordinare, Agentia suporta costul cazarii necesare, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu depaseste
trei nopti /Calator.
4.5 In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii,
numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi
categorie ca cea rezervata initial, caz in careCalatorulnuva fi despagubit inniciunmod, avand invedere caeste vorba deacelasi tip de cabina ca si cel
rezervat.
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4.6 Agentia are obligatia sa furnizeze in scris Calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cuCalatorul
(e-mail, fax, sms etc.), cu minim 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii (in cazul in care acestea au suferit modificari, fata de cele
stipulate la momentul incheierii contractului):
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de Calator in fiecare dintre mijloacele de
transport incluse in contract. In cazul zborurilor charter, de regula,Agentia lucreaza cu companii aeriene autorizate. Distributia locurilor in avion se
face la check-in. In functie gradul de incarcare realizat, Agentia isi rezerva dreptul a modifica compania aeriana stipulata initial in contract cu o alta
companiedezbor si, deasemenea,poatemodificasi tipul deavion folosit;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de email ale reprezentantei locale a Agentiei si/sau ale agentiei
intermediare(ATI)ori, in lipsaacestora,unnumardeapeldeurgentacaresa ii permita contactareaorganizatorului si/sau a intermediarului;
4.7 Agentianueste raspunzatoarepentruserviciileoptionalecarenusuntspecificate inprezentul contract si caresunt comercializate la fata locului,
acestea fiind responsabilitateaprestatorului local si sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie.
V. DREPTURILE SIOBLIGATIILECALATORULUI
5.1 In cazul in care Calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care
indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile inaintea
datei de plecare, pe un suport durabil. In acest caz, solutia adoptata deAgentie este aceea de a inceta contractul cu Calatorul care cesioneaza
contractul si de a incheia un alt contract cu noul calator, semnat deasemenea si de Calatorul cedent. Agentia nu accepta incheierea unui contract de
cesiune intre Calatorul cedent si cel cesionar. In situatia in care mijlocul de transport este avionul, cedarea contractului este conditionata de
posibilitatea transferarii locului la avion, care depinde inmodexclusiv de politica companiei aeriane.Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii,
precum si cesionarul sunt responsabili, in mod solidar, la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei
cedari. In cazul in care Agentia nu primeste in termenul stabilit costurile aferente modificarilor, contractul se considera nemodificat (netransferat), iar
neparticipareaCalatorului la programul turisticnu iidadreptulacestuiadeasolicitavreo rambursaredepretsaualtadespagubire.
5.2 In cazul unor modificari esentiale ale contractului (prevazute la 4.1), transmise de catre Agentie, Calatorul este obligat sa comunice acesteia, in
termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii, hotararea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
c) Incazul incareCalatorulnucomunicaAgentiei optiuneasa in termenul prevazutmaisus,seconsidera ca toate modificarile au fost acceptate
de catre Calator, conform noilor conditii si calatorul nu poate solicitadespagubiri ulterioare datoratemodificarilor de acest tip.
5.3 In cazul in care Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, Calatorul are dreptul:
a) saaccepte, laacelasipret,unalt pachetdeservicii turisticedecalitateechivalentasausuperioara, propusde
Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
c) sa i se ramburseze toate sumele achitate in baza prezentului contract,numaitarziude14ziledeladata incetarii contractului.
5.4 In cazul mentionat la articolul 5.3, lit. c), Calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor
contractului initial, stabilita prin acordul comun al partilor, cu exceptia cazurilor in care:
a) anulareas-a facutdatoritanerealizariinumaruluiminimdepersoanementionat incontract, iarAgentia
a informat in scris Calatorul, respectand urmatoarele termene:
b) cu 20de zile inaintedeinceperea executarii pachetului, incazulcalatoriilorcaredureazamai multde sase zile;
c) cu7 zile inaintedeinceperea executarii pachetului,in cazulcalatoriilor caredureazaintredouasi sase zile;
d) cu48deore inainte de incepereaexecutarii pachetului, incazul calatoriilor care dureazamaiputinde doua zile.

e) anularea s-adatorat unuicazdefortamajora(circumstante imprevizibilesiextraordinare,independente devointa celui care le invoca si alecaror
consecintenuauputut fi evitate inciudaoricaroreforturi depuse);
f) anularea s-a facut din vinaCalatorului.
5.5 Calatorul are dreptul sa rezilieze unilateral contractul in orice moment, in totalitate sau in parte, iar in cazul in care decizia de incetare ii este
imputabila, fara sa existe culpa Agentiei in indeplinirea obligatiilor contractuale, Calatorul este obligat sa despagubeascaAgentia pentru prejudiciul
creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Cuantumul despagubirilor se poate ridica la maximul pretului pachetului
de servicii de calatorie contractat.
5.6 In cazul in care Calatorul solicita schimbarea hotelului fata de cel contractat initial si achitat, sau structura camerelor (tipul de camera),
modificareadatei deplecare,saumodificareaoricarui serviciu inclus in pachetul initial, aceasta echivaleaza cu o denuntare unilaterala a contractului
si va fi urmata de aplicarea penalitatilor legale lamomentul respectiv, si de incheierea unui nou contract.Calatorul trebuie sa depuna in scriscererea
demodificare / renuntare lapachetul deservcii turistice laagentia lacareaachitat serviciile. Incaz contrar, cerereanueste luata inconsiderare.Agentia
varezolvacerintelecalatorului in limitaposibilitatilor.
5.7 Calatoruleste obligat sa achite la receptiaunitatii hoteliere taxa de statiune, precumsi orice alte taxe locale, dupa caz, fara a putea pretinde
despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
5.8 Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentele de calatorie eliberate de
Agentie (vouchere, bilet de odihna si/sau de tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care Calatorul beneficiaza de
pachete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii
contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
5.9 In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament pentru destinatii din Romania, Calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a
serviciilor, respectiv: cazarea se face incepand cu ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 09,00 a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul de
odihnasi/saude tratament. Pentrusejururi inafaraRomaniei, cazarea se face,de regula, incepand cuora14,00azilei de intrare si se incheie la
ora 10,00. Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar, se considera a fi consumata o zi hoteliera/noapte de cazare. Aceasta e regula
generala insa pot exista politici diferentiate in functie de hotel, localizaresinu inceledinurma in functie, dedestinatiahotelului (business, litoral,munte,
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case vacanta etc.). Eventualelecosturi suplimentaregeneratedeneeliberareaspatiilordecazarepanacel tarziu laorelespecificate lareceptiahotelului,
cadinsarcinaexclusivaa Calatorului.Deasemenea,sosirealaunitateadecazaredupaora 18:00 trebuie anuntata in prealabil.
5.10 Repartizareacamerelor se facestrict decatreunitatea de cazare in functiede criteriileproprii si de disponibilitatile din momentul cazarii, astfel
incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/sau amplasarea, camere alaturateetc.
5.11 Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acestora in mod corect si responsabil.
Agentianusefacevinovatadeeventualelepagubeprodusesau vatamari suferitedeCalator caurmarea nerespectarii acestui paragraf.
5.12 Calatorulareobligatiasarespectelocul,datasioraplecariiatat ladus,cat si laintors,precumsi locurile, datele siorele stabilitepeparcursul
programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Calator a programului vor fi
suportatedecatreacesta.
5.13 Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria
impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare acasatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate
cerintele legale.
5.14 Calatorul poarta intreaga raspundere pentru a se informa si a respecta prevederile legale privind regimul vizelor, al documentelor de
calatorie, regimul vamal, sanitar etc., al tarilor de destinatie sau tranzitate. Agentia prin informatiile precontractuale, ofera Calatorilor informatiile
generale legate de documentele de calatorie, regimul vizelor, termene aproximative de obtinere a lor, precum si suport in obtinerea lor, acolo
unde este posibil.
5.15 In cazul in care Calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in
Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, Calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste
cheltuieli.
5.16 In cazul in care o reprezentanta diplomatica refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii,Calatorului i se vor retine
toatetaxeleachitatedeAgentieprestatorilordirecti,precumsi cheltuielile de operare proprii acesteia.
5.17 Se recomanda calatorilor contactarea Agentiei cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de
zbor, loc de imbarcareetc.).
5.18 Incazul incareosingurapersoanaangajeazaservicii pentruunnumarmaimarede turisti, conditiilecontractualeseextindautomatasupra
intreguluigruppentrucareaufostachitateserviciile.
5.19 Calatorul are dreptul sa faca cunoscut Agentiei solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand ca acestea sa fie incluse
in contract, daca sunt acceptate de catre Agentie. Nici o cerinta speciala a Calatorului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in
contract.
VI. ANULARI,PENALIZARI,DESPAGUBIRI / RESPONSABILITATI
6.1 Incazul incareCalatorul dorestesa renuntedinvinasasisa incetezeprezentul contract, inainte de inceperea executarii pachetului de servicii de
calatorie, acesta datoreazaAgentieiurmatoarele penalizari standard:
a) 0% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii
b) 50 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 30 - 16 de zile calendaristice inainte de data plecarii ;
c) 100 % din pretul pachetului de serviciidaca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea
la program ; Early Booking / Inscrieri timpurii / Last minute /Ultra Last minute / Oferte speciala. 2. Aceste penalizari se aplica in toate cazurile, cu
exceptia celor in care programul valorificat /confirmat are propriile reguli de achitare, anulare, penalizare. In acest caz se aplica regulile speciale
ale fiecarui program in parte astfel: pentru cursele charter – conditii speciale fiecarei destinatii ; pentru actiuni speciale (targuri, congrese,
carnavale, evenimente religioase/artistice/sportive, Paste, Craciun, Revelion precum si alte perioade impuse de piata locala si considerate
evenimente speciale); pentru rezervarile de turism individual, conditiile speciale ale fiecarui sistem de rezervari on- line; zboruri de linie //low cost
sunt total diferite de cele practicate pentru restul serviciilor ; pentru programe operate de alti touroperatori, se vor respecta conditiile de retragere,
anulare si penalizare ale acestora; pentru pachetele cu statut special cum sunt : Litoralul pentru toti (penalizarea este de 100%, deoarece sistemul
de vanzare al programelor este primul venit primul servit si se achita integral din momentul rezervarii , biletele cumparate nu sunt transmisibile si
nu se permite restituirea sumelor platite din orice motiv ), Decada balneara, Saptamana de refacere, O saptamana la munte, de asemenea
avansul platit pentru garantarea locurilor pentru programele Decada balneara, Saptamana de refacere, O saptamana la munte, nu se returneaza.
6.2 Conditiile depenalizare difera in functie de pachetul care faceobiectul prezentului contract.In cazul in care exista anexe la prezentul contract
in care sunt prevazute alte conditii de penalizare decat cele standard prezentate lapunctul 6.1, intotdeauna se vor aplica exclusiv cele dinAnexe, care
facparte integranta din contract.
6.3 In mod exceptional, Calatorul are dreptul sa inceteze prezentul contract inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo
penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a
acestuia si care afecteaza in modsemnificativexecutareapachetului saucareafecteazasemnificativ transportulpasagerilor ladestinatie. In acest caz
Calatorul are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara din
parteaAgentiei.
6.4 In cazul in careCalatorulaachitat un avans si nu semai prezinta pentru aachita ratele aferente sau restul de plata, in termenele specificate in
prezentul contract sau in anexe, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul
Calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute la art.6.1.
6.5 Penalizari de100%din pretul serviciilor care fac parte din prezentul contract, se vor aplica in
urmatoarele cazuri:
-atuncicandCalatorulnuajunge latimplaaeroport sau la loculdeplecare, ratanddinacestmotivplecarea;
-atunci candCalatorulnu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare efectuarii calatoriei nu sunt complete sau nu
sunt conforme cu cerintele normelor legale in vigoare;
-atunci candCalatorul este intors de lagranite Romanieidecatre politia de frontier din motivecenutinde Agentie;
-atunci cand Calatorul nu este acceptat de catre organele de frontiera din tara de destinatie;
6.6 Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international,
precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera
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situatii de fortamajora si exonereaza de raspundereAgentia.
6.7 Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare sau cu confirmare de
primire de la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nueste luata in considerare.
6.8 Agentia va acorda despagubiri adecvate in functie de neconformitatile constatate sau gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. Valoarea
maximaadespagubirii acordate deAgentienupoatedepasi dublulpretului totalalpachetuluideserviciidecalatorie.
6.9 In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul
aerian, faraacereacordulAgentieicarederuleazaprogramulde calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este
raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru aceste intarzieri,
compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11
februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si
anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr.
1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului,
biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua
de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului.
VII. ASISTENTA SI RECLAMATII
7.1 Calatorul poate solicita asistenta imediata la reprezentatul partenerului local/reprezentatul Agentiei la destinatie sau de la partenerii locali
ai Agentiei. Datele de contact ale acestora se regasesc pe informarile de plecare pe care Calatorul le primeste impreuna cu documentele de
calatorie.
7.2 Calatorul trebuie sa informeze fara intarzieri nejustificate, pe durata sejurului, daca este nemultumit, sau daca el constata vreo
neconformitate pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, tinand cont de
circumstantelecazului.
7.3 In cazul in care Calatorul este nemultumit de modul de rezolvare, are dreptul de a intocmi o sesizare in scris la adresa de email:
office@cistour.ro, care trebuie formulata clar si explicit. Aceasta va contine deficientele constatate la fata locului (inclusiv dovezile care sa sustina
neconformitatile reclamate), legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat si se va transmite prompt atat Agentiei, cat si
prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, transportatorului), cu confirmare de primire.
7.4 In cazul in care unul din serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu contractul, Agentia/ furnizorii de servicii au obligatia de a
remedianeconformitatea,cuexceptiaunuiadintreurmatoarele cazuri:
- neconformitatea nu poate fi remediata;
- remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.
AtatAgentia, cat si prestatoruldeservicii turisticevoractiona imediatpentrusolutionareasesizarii, cu conditia ca aceasta sa fie formulata in
termenele prevazute in contract.
7.5 Daca Agentia, nu remediaza neconformitatea, Calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru
orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia dovedeste ca neconformitatea este imputabila Calatorului, unor
terte persoane sau unor cauze imprevizibile siinevitabile.
7.6 In cazul in care Agentia nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil, Calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita
rambursarea cheltuielilor necesare, fiind obligat sa faca dovada existentei unei/unor neconformitati. Calatorul nu trebuie sa specifice un termen
daca agentia de turism organizatoarerefuzasaremediezeneconformitateasaudacaestenecesaraoremediereimediata.
7.7 In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar Agentia aomissao remedieze intr-un termen rezonabil,
Calatorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unor penalitati de reziliere si, dupa caz, poate sa ceara reducerea
pretuluisi/saudespagubiri.
7.8 Incazul incareneconformitateasausesizareanuestesolutionatasauestesolutionatapartialpe durata sejurului, Calatorul va depune la sediul
Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 3 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, urmand ca in termen de 30 zile calendaristice
Agentiasacomunice Calatorului raspunsul la reclamatie.
In situatia in care Calatorul nu face sesizare pe durata sejurului sau daca depasestei termenul de formulare a sesizarii la intoarceredincalatorie,
Agentiaesteexoneratadeorice raspundere.
VIII. ASIGURARI
8.1 Calatoruleste asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolventei agentiei CISTOUR
AGENCY, pentru pachetele de servicii de calatorie unde CISTOUR AGENCY are calitatea deOrganizator:
- la Societatea de asigurare - reasigurare City Insurance SA, str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, parter, et 1,2,4 si 5, sector 1, Bucuresti, telefon +21
231 0054/79/90, fax. +21 231 04 42,mail office@cityinsurance.ro. SERIA BN nr 000001395 / 31.10.2019, valabila pana la 01.11.2020 si este afisata pe
paginaweb: www.cistour.ro.
8.2 In cazul producerii evenimentului asigurat, Calatorul (Beneficiarul) va solicita Agentiei (Asiguratului), anterior depunerii cererii de
despagubire, un document prin care acesta sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului privind
pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat. In termendemaxim45zilecalendaristice de ladataproducerii evenimentului asigurat,
Calatorul are obligatia de a transmite Asiguratorului mentionat in Informatiile precontractuale o cerere de despagubire insotita de documente
justificative:
 contractulprivindpachetuldeservicii turisticesauserviciul decalatorieasociat;
 fotocopiadocumentelor deplataaferentecontractului (chitante,ordinedeplata );
 fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere;
 documentulprincareAgentia atestafaptulcanuafost,nuestesivafiinmasurasaexecuteobligatiile aferente contractului;
 despagubirea fiecarui contract nu poate depasi cuantumul sumelor achitate, precum si contravaloarea cheltuielilor derepatriere;
 Despagubirea aferenta va fi platita:
 Calatorilor care justifica dreptul la plata acesteia si care au depus cererile de despagubire in termenul mentionat maisus.
 in limita sumei asigurate prin polita;

mailto:office@cistour.ro, 
mailto:office@cityinsurance.ro
http:// www.cistour.ro.
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 in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii de catre Asigurator a documentelor justificative, dar nu mai devremedeexpirarea
termenului de depunerementionatmai sus;
Despagubirea se plateste Calatorului in moneda incareafost facuta plata.Orice transformare de curs valutarse va face lacursul de referinta
BNRdinziuaproducerii evenimentului asigurat.

8.3 Facultativ, Calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare medicala si storno (pentru situatii de imposibilitate de a mai
calatori inainte de inceperea calatoriei), care sa acopere costuri de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces ori pentru bagaje, sau pentru
servicii medicale ladestinatie.
IX. CLAUZESPECIALE
9.1 Prin achitarea facturii aferente serviciilor contractate prin prezentul contract, Calatorul confirma ca a luat la cunostinta de conditiile, drepturile
si obligatiile din prezentul contract, cat si conditiile generale de calatorie afisate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe roman (MAE) la
adresa https://www.mae.ro/node/1533 si specifice fiecarei tari in parte la pagina web https://www.mae.ro/travel- alerts.
9.2 Agentia recomanda instalarea aplicatiilor specifice dezvoltate de MAE pentru informarea la destinatie, cu ajutorul careia turistii pot primi
toate alertele de calatorie si oricare alta informatie necesara desfasurarii in siguranta a calatoriei si care se gasesc
lahttps://www.mae.ro/app_cs.
Agentiarecomandasiconsultareasite-luiPolitieideFrontiera,daresteexoneratadeoriceraspundere incazul imposibilitatiiefectuariicalatorieidin
cauzaunordocumentelipsasaulipsitedevalabilitate.
9.3 Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform
procedurilorinternesinormativelorlocale,acoloundeacesteaexista, care difera de la o tara la alta si de la un tip dedestinatie la altul.
9.4 Punctul de contact central care faciliteaza cooperarea administrativa si supravegherea agentiilor de turism organizatoare, stabilite pe
teritoriul Romaniei este Ministerul Turismului, Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Poarta C / Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303
7893
Web: http://turism.gov.ro, E-mail: registratura@mturism.ro
X. COMUNICARI
Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, daca nu este stipulata altfel, trebuie sa fie transmisa in scris, iar o astfel
de notificare va fi transmisa prin posta, curier, e-mail (confirmat in scris in toatecazurile).
XI. PROTECTIADATELORCUCARACTERPERSONAL
12.1 Datele cu caracter personal ale Calatorului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind
protectiapersoanelor fizice inceeaceprivesteprelucrareadatelorcu caracter personal si libera circulatie a acestor date in scopul furnizarii serviciilor
de transport si/sau cazare solicitate. Calatorul va furniza Agentiei datele personale solicitate si este de acord cu prelucrarea acestora in scopul
derularii simonitorizarii prezentului contract de catreAgentie.
Deasemenea,Calatorul, declaracaeste titularaldrepturilorparintesti si estedeacordcuprelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani
care il insotesc, dupa caz.
12.2 Calatorulare dreptul de acces si de informare privind datele sale personale si dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de
opozitie, precum si dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, portarea (mutarea) sau stergerea acestora. Daca are intrebari sau cereri cu
privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal al Agentiei.
Datele de contact ale acestuia sunt afisate pe pagina web a Agentiei sau la adresa de mail office@cistour.ro
12.3 Prelucrarea datelor personale de catre Agentie se va face doar prin personalul propriu si accesul este limitat la acele persoane care
indeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute in prezentul contract.
12.4 In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ale Agentiei unele date cu caracter personal ale Calatorului pot fi transferate catre terte
persoane fizice/juridice care presteaza serviciile de transport sau de cazare necesare, inclusiv in afara Uniunii Europene, dupa caz, situatie in care
vor fi luate toate masurile tehnice rezonabile pentru protejareaacestora.De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispozitia autoritatilor
statului romanindreptatitesasolicitesi, respectiv,saprimeascaastfeldeinformatii.
12.5 Agentiase angajeazasaadopte masuri de Securitate tehnice si organizatoriceadecvate pentru a:

a) impiedica orice persoana neautorizata sa aiba acces la sistemele informatice de prelucrare date cu caracter personal proprii, cum ar fi:
b) citire, copiere,modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;
c) divulgarea,modificareasaustergereaneautorizataadatelorcucaracterpersonal stocate;
d) utilizareaneautorizataasistemelordeprelucrareadatelorprinmijloacedetransmisiededate.
e) seasiguracautilizatorii sai autorizati potaccesanumaidatelecucaracterpersonallacareserefer dreptul lor de acces;
f) inregistra candsi cui au fost comunicate datele cu caracter personal;
g) seasiguraca, in timpul transmiterii dedatecucaracter personal si al transportuluimediilor destocare, datele nu pot fi citite, copiate sau sterse
fara autorizare;
h) delimitazoneledeaccesastfel incatsanufiepermisaccesulpersoanelorneautorizateinlocatii/incaperi
unde sunt prelucrate date cu caracter personal.
12.6 Datele cucaracter personal vor fi stocate/arhivatepentruoperioadademaximum5ani inbazele dedate sau pentru perioademaimari, doar in
situatia incareacest lucruesteobligatoriupotrivit unor dispozitii legale.
XII. PROCEDURADESOLUTIONAREALTERNATIVAALITIGIILOR (SAL)
13.1 Solutionarea alternativa a litigiilor (SAL) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera
posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii,atuncicandseconfruntacuoproblemalegatadeachizitionareaunui
produs sau serviciu.
Astfel, reclamatiile impotriva comerciantilor sunt prezentate voluntar de catre consumatori, urmand a fi solutionate intr-un mod independent,
impartial, transparent, rapid si echitabil.

https://www.mae.ro/node/1533
https://www.mae.ro/travel-alerts
https://www.mae.ro/travel-alerts
https://www.mae.ro/app_cs
http://turism.gov.ro/
mailto:registratura@mturism.ro


Pagina
7

Agentia de turism CISTOUR AGENCY, titulara a Licentei de turism nr. 1392/07.03.2019 Agentie ORGANIZATOARE, Polita
de Asigurare emisa de SC CITY INSURANCE SA SERIA BN nr 000001395 / 31.10.2019, valabila pana la 01.11.2020

13.2 Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), are
competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii
incheiate cu un comerciant care desfasoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta.
- Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legislatia aplicabila pot fi consultate aici

http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

XIII. PREVEDEI LEGISLATIVE
Ordonanța Guvernului nr.2/2018 este accesibilă pe site-ul web: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233.
Extras din Ordonata Guvernului nr 2/2018 - Art. 5 alin. 1 lit.
(1) Înainte de asumarea de catre calator a unui contract privind pachetul de servicii de calatorie sau a oricarei oferte corespunzatoare, agentia de
turism organizatoare și agentia de turism intermediara, atunci când pachetul este vândut prin intermediul acesteia, furnizeaza calatorului
informatiile standard prin intermediul formularului din partea A sau B, dupa caz, din anexa nr. 1, precum și urmatoarele informatii, daca acestea
sunt aplicabile pachetului:
a) principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie:
(i) destinatia (destinatiile) calatoriei, itinerariul și perioadele sejurului, cu datele corespunzatoare și, în cazul în care cazarea este inclusa,
numarul de nopti incluse;
(ii) mijloacele de transport, caracteristicile și categoriile acestora, locurile, datele și orele de plecare și de întoarcere, duratele și locurile opririlor
intermediare și ale legaturilor de transport. În cazul în care nu este înca stabilita ora exacta, agentia de turism organizatoare și, dupa caz,
agentia de turism intermediara informeaza calatorul cu privire la ora aproximativa de plecare și de întoarcere;
(iii) locatia, principalele caracteristici și, dupa caz, categoria turistica a unitatilor de cazare conform normelor din tara de destinatie;
(iv) serviciile de masa oferite;
(v) vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în pretul total convenit al pachetului;
(vi) daca nu este clar din context, faptul ca oricare dintre serviciile de calatorie vor fi furnizate calatorului ca parte a unui grup și, în acest caz, în
masura posibilului, dimensiunea aproximativa a grupului;
(vii) daca posibilitatea calatorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orala efectiva, limba în care vor fi furnizate
serviciile respective;
(viii) situatia în care calatoria sau vacanta este adaptata în general pentru persoanele cu mobilitate redusa și, la cererea calatorului, informatii
precise privind gradul de adecvare a calatoriei sau vacantei, luând în considerare nevoile calatorului;
b) denumirea comerciala și sediul social ale agentiei de turism organizatoare și, daca este cazul, ale agentiei de turism intermediare, precum și
numerele de telefon și, dupa caz, adresele de e-mail ale acestora;
c) pretul total al pachetului, inclusiv taxele și, daca este cazul, toate comisioanele, tarifele, penalitatile de încetare și alte costuri suplimentare sau,
atunci când aceste costuri nu pot fi calculate în mod rezonabil anterior încheierii contractului, o indicatie cu privire la tipul de costuri suplimentare
pe care calatorul ar putea sa fie obligat sa le suporte în continuare;
d) modalitatile de plata, inclusiv orice suma sau procentaj din pret care urmeaza sa fie achitate sub forma de avans și calendarul pentru
achitarea soldului sau garantiile financiare care urmeaza sa fie achitate sau furnizate de calator;
e) numarul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet sa poata fi executate și termenul prevazut la art. 13 alin. (5) lit. a) înainte
de începerea executarii pachetului pâna la care este posibila încetarea contractului, daca nu se întrunește acest numar;
f) informatii generale despre cerintele legate de pașaport și vize, inclusiv termenele aproximative de obtinere a vizelor și informatii referitoare la
formalitatile legate de sanatate în tara de destinatie;
g) informatii privind posibilitatea calatorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executarii pachetului, cu plata unei penalitati de
încetare corespunzatoare sau, dupa caz, a penalitatilor de încetare standardizate solicitate de agentia de turism organizatoare, în conformitate
cu art. 13 alin. (1) și (2);
h) informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile încetarii contractului de catre calator sau costurile de
asistenta, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boala sau de deces.
Art. 7 alin. 3 lit. a – O.G. nr. 2/2018
(3) Contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau confirmarea contractului prezinta întregul continut al acordului care include toate
informatiile prevazute la art. 5 alin. (1), precum și urmatoarele informatii:
a) cerintele speciale ale calatorului pe care agentia de turism organizatoare le-a acceptat.
Anexe:
- Informare precontractuala - Oferta / Program - Declaratie de consimtamânt privind prelucrarea datelor personale

XIV. DISPOZITII FINALE
14.1 Calatoruldeclara ca accepta ofertaAgentiei, asa cum a fost prezentata, aceasta urmand sa faca parte integranta din prezentul contract.
14.2 Calatorul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializarea pachetelor de servicii turisticein
conformitate cuprevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2018. (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233).
Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prinmijloace
electronice,Calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, in
conformitatecuofertaAgentiei.
14.3 Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, partile confirmand, prin semnatura, faptul ca au
primit unexemplaral contractului.
14.4 Comercializareapachetelor deservicii turistice seva face in conformitate cuprevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de serviciiidecalatoriesiserviciledecalatorieasociate,precumsia tuturorreglementarilor in
materiesauin legatura cuaceasta.
14.5 Litigiileaparute intrepartise rezolvapecaleamiabila, incazcontrar partile intelegsase adreseze instantelor de judecata competente de la
sediulAgentiei.
14.6 Contractul va fi interpretat conform legilor dinRomania.

http://anpc.ro/galerie/file/diversefg/CerereSAL2.pdf
http://www.anpc.gov.ro/articol/937/lista-consilieri-sal
http://anpc.ro/galerie/file/diversefg/ProceduraSAL2.pdf
http://www.anpc.gov.ro/articol/1012/ordonan-a-nr--38-2015-privind-solu-ionarea-alternativ--a-litigiilor-dintre-consumatori--i-comercian-i
http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal
https://lege5.ro/Gratuit/gi4tcojqguyq/ordonanta-nr-2-2018-privind-pachetele-de-servicii-de-calatorie-si-serviciile-de-calatorie-asociate-precum-si-pentru-modificarea-unor-acte-normative?pid=266019438&d=2019-04-18
https://lege5.ro/Gratuit/gi4tcojqguyq/ordonanta-nr-2-2018-privind-pachetele-de-servicii-de-calatorie-si-serviciile-de-calatorie-asociate-precum-si-pentru-modificarea-unor-acte-normative?pid=266019295&d=2019-04-18
https://lege5.ro/Gratuit/gi4tcojqguyq/ordonanta-nr-2-2018-privind-pachetele-de-servicii-de-calatorie-si-serviciile-de-calatorie-asociate-precum-si-pentru-modificarea-unor-acte-normative?pid=266019290&d=2019-04-18
https://lege5.ro/Gratuit/gi4tcojqguyq/ordonanta-nr-2-2018-privind-pachetele-de-servicii-de-calatorie-si-serviciile-de-calatorie-asociate-precum-si-pentru-modificarea-unor-acte-normative?pid=266019291&d=2019-04-18
https://lege5.ro/Gratuit/gi4tcojqguyq/ordonanta-nr-2-2018-privind-pachetele-de-servicii-de-calatorie-si-serviciile-de-calatorie-asociate-precum-si-pentru-modificarea-unor-acte-normative?pid=266019213&d=2019-04-18
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233


Pagina
8

Agentia de turism CISTOUR AGENCY, titulara a Licentei de turism nr. 1392/07.03.2019 Agentie ORGANIZATOARE, Polita
de Asigurare emisa de SC CITY INSURANCE SA SERIA BN nr 000001395 / 31.10.2019, valabila pana la 01.11.2020

Agentia de Turism Calatorul
Denumire:
CISTOUR AGENCY SRL /
Agentia CISTOUR AGENCY

Nume:…………………

Prenume:……………
Nume si prenume ………………….
Functie………………….

Semnatura si stampila,

Amprimit si un exemplaral programului Turistic
CISTOUR AGENCY

DA
NU

Asigurare Storno (protecție pentru anularea călătoriei
/protecție medicală):
Doresc asigurare: □ DA □ NU

Asigurare medicala de calatorie:
Doresc asigurare: □ DA □ NU
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Agentia de turism CISTOUR AGENCY, titulara a Licentei de turism nr. 1392/07.03.2019 Agentie ORGANIZATOARE, Polita
de Asigurare emisa de SC CITY INSURANCE SA SERIA BN nr 000001395 / 31.10.2019, valabila pana la 01.11.2020

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Domnul/Doamna…………………………………………………………………domiciliat / domiciliata ……………
in ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………................................................................,CNP ……………………………..telefon..............................., e-
mail.......................................... posesor/posesoare al/a cartii de identitate seria …. Nr. ……….....…… , în calitate de beneficiar al serviciului de calatorie,
prin prezenta declaratie îmi exprim consimtamnntul in mod liber, in cunostință de cauza si la obiect, pentru următoarele scopuri ale prelucrării datelor cu
caracter personal:

1. In vederea rezervării/intermedierii și comercializării serviciilor de călătorie care fac obiectul prezentului contract;
2. În calitate de titular al autorității părintești / împuternicit al acestuia, pentru utilizarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, data

nașterii) ale copilului/copiilor mei care au vârsta sub 16 ani, menționați în rezervare, necesare pentru executarea contractului.
3. In scopuri de marketing:

A. DA/ NU - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicări comerciale ale agenției (oferte turistice)
B. DA/ NU - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru newsletter-uri (stiri, informatii diverse despre activitatea agentiei,oferte

etc)
Mi-au fost aduse la cunostinta urmatoarele:
Abonarea dvs la newsletter este gratuita si va puteti dezabona oricand de la acest newsletter prin optiunea dezabonare din cadrul acestuia.
Agentia respectă noile norme impuse de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Informatii
suplimentare cu privire la protectia datelor cu caracter personal gasiti pe pagina web a Agenţiei: www.cistour.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal (nume si prenume, CNP, adresa, telefon, e-mail, seria, numarul şi data eliberării actului de identitate) reprezintă
orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra acestora prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea,
organizarea, stocarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, arhivarea, ștergerea sau distrugerea.

Agentia va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja catre terti (cu exceptia agentiilor partenere
organizatoare, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de
călătorie achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor de afaceri ai Agenţiei), cu consimțământul dumneavoastră expres si anterior, doar în cazul
în care, fără partajarea acestora nu ați putea beneficia de toate serviciile achiziţionate. Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de
către Agentie și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați in acest document.

În vederea realizării scopului menționat, Agenţia va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților sale,
până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., va exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în
care Agenţia prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu
caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu va exercita dreptul de opoziție/de
ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Agenţie pe durata de timp prevăzută în procedurile interne și/sau vor fi distruse.

În relația cu Agenţia, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces,
dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul
decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Informatii detaliate despre acestea gasiti pe pagina web a Agenţiei: www.cistour.ro

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Agenţiei cu o cerere scrisa, datată și semnată, la adresa de e-mail: oferte@cistour.ro
sau la următoarea adresă de corespondență: Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr 71, Bl 4, sc 6, ap 237, sector 6

Calator,

Semnatura

http://www.cistour.ro
mailto:oferte@cistour.ro
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