ACT ADIȚIONAL nr. 3
LA CONTRACTUL DE COLABORARE
Nr …………….... din …………………...
Părțile :
S. C. KUSADASI S.R.L., cu sediul social și adresa de corespondență în București, B-dul Iancu de Hunedoara, nr. 36, sector 1,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12016/1998, Cod Unic de Înregistrare RO11277415, Registrul de Evidență a
Prelucrării de Date cu Caracter Personal numărul 6961, titulară a Licenței de turism nr. 52/2018, conturi bancare deschise la
Garanti
Bank
RO88UGBI0000512003937RON/RO81UGBI0000512003938EUR/RO78UGBI0000512003939USD,
tel:
021.311.03.09 email: secretariat@kusadasi.ro, reprezentată prin dl. YAPICI HASAN, în calitate de administrator, denumită în
continuare AGENȚIE ORGANIZATOARE,
si:
S.C.…………………..................…………….., Agentia de Turism………………………………...………..…
cu licența nr.
…………........…..
cu
sediul
in
…………………………………...………...…………………………punct
de
lucru
….…………………………………………………...………………...……
tel:……………….…………,
e-mail………………….………………………………….…, Nr. Registrul Comerțului …………………………….. CUI…………………..
Cont……………………………………………………………………………….……………....
deschis
la
Banca
……………………………………………………………………………………reprezentată
de
dl/d-na
……………………………………………………………….în calitate de…………………..…………. numită în continuare AGENȚIE
COLABORATOARE,
au convenit să modifice următoarele prevederi ale Contractului de colaborare, după cum urmează:
ART. I Se modifică și se adaugă următoarele articole :
La Cap. 3 se modifică art. 3.9. Astfel:
3.9. Dacă Agenția Colaboratoare va folosi contractul propriu de comercializare a pachetului de servicii de călătorie cu călătorul,
va trebui să preia informațiile specifice ale Agenției Organizatoare privind date scadente, prețul pachetului, plăți, termene de
anulare, taxa de rezervare, etc., ale fiecărui pachet în parte.
La Cap. 3 se introduce un nou articol care devine art. 3.10. astfel:
3.10. Să informeze călătorul că preţul pachetului conține costul serviciilor de călătorie, comisionul, TVA și taxa de rezervare de
25 de euro/persoana cu vârsta mai mare de 2 ani, care va fi reținută de Agenție doar la încetarea contractului în caz de
forță majoră/ circumstanţe inevitabile şi extraordinare, conform prevederilor art. 6 alin. 2 coroborate cu art. 13 alin. 4 din OG
nr. 2/2018, art. 1341 alin.1 și art. 1635 alin.1 din Codul Civil.
Celelalte articole după art. 3.10 vor fi renumerotate.
La Cap. 6, art. 6.2. se modifică astfel:
6.2. Agenția Colaboratoare are obligația de a comunica călătorilor penalitățile ce pot decurge ca urmare a anulării serviciilor
contractate, din motive proprii, după cum urmează:
6.2.1. Condiții standard de penalități:
a) 30% din prețul pachetului de servicii, dacă anularea se face de la data confirmării rezervării și până la a 31-a zi înainte de
data plecării;
b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă anularea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de data plecării;
c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă anularea se face cu mai puțin de 15 zile înainte de data plecării;
d) Penalizarile pentru biletele de avion pe curse regulate sunt specificate la achiziționare, în funcție de condițiile impuse de
fiecare transportator;
e) Penalitățile de la pct. a), b) și c) sunt valabile și în cazul achiziționării doar a biletelor charter de avion și autocar, fără alte
servicii.
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6.2.2. Condiții speciale de penalități: se aplica în cazul ofertelor speciale, Early Booking (exemplu: avans de 100% către
furnizori), Last minute, Black Friday, oferte târguri, etc. Valoarea penalitatilor se va stabili pentru fiecare pachet în parte și se vor
aduce la cunostinta calatorului printr-o anexă la contractul cu acesta.
La Cap. 6, art. 6.5. se elimină.
ART. II Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.
Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi …………………………. în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.
AGENȚIA ORGANIZATOARE,
S.C. KUSADASI S.R.L.
Administrator
YAPICI HASAN

AGENȚIA COLABORATOARE,
S.C.
Director
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