YURT İÇİ PAKET TUR SÖZLEŞMESİ
I- ÖDEMELER VE KESİN KAYIT
1-Gezilerimizde kesin kayıt, gezi ücretinin yatırılması ve paket tur sözleşmesinin imzalanmasıyla yapılır.
2-Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %30'u, bakiyesinin ise gezinin başlamasından en geç 15 gün önce
ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan
rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin %30'u cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.
II- İPTAL - DEVİR- DEĞİŞİKLİKLER
1-Turdan 21 gün öncesine kadar yapılan iptallerde kesintisiz iade yapılır. Hareket tarihinden 8 gün önce yapılacak
iptallerde ödenen ücretin %50’si kesilerek geri kalan meblağ iade edilir. Son 7 gün içerisinde yapılan iptallerde ise
ücret iadesi yapılmaz.Seyahat Güvence Sigorta Poliçesi satın alan katılımcının seyahat acentesine bir ödeme yapmış
olması kaydıyla gezi başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce, poliçede yazılı
hallerde(ölüm, ciddi ve önemli kaza ve hastalık vb.) seyahatini iptal etmesi durumunda, ödediği bedel poliçe
kapsamındaki limitler çerçevesinde ve poliçe şartlarına göre sigorta şirketi tarafından temin edilecektir. Seyahat
acentesinin katılımcıya karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
2-Gezi esnasında kıymetli eşya ve para kayıplarından şirketimiz sorumlu değildir.
3-Gezilerimizde ulaşım için kullanılan her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarında meydana gelebilecek yaralanma, ölüm
ve kayıplarda taşıyıcı firmaların sigortaları geçerlidir.
4- Geziye çıkmadan veya gezi esnasında meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, tabii afet, teknik olaylar,
hava muhalefeti, taşıyıcı şirketlerin yapabileceği iptallerden, gecikmelerden dolayı acentemiz sorumlu tutulamaz.
Buna bağlı olarak acentemiz programda, ücretlerde ve nakil araçlarında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir..
5-Tüketici turu gezinin başlamasından 3 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir
sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
6-Acentetüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, tüketici
adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi
iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
7- Acente, yeterli katılımın olmaması veya gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya
kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 5 gün önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Bu durumda alınan ücret iade
edilir.
8-Gezi esnasında hava ve yol koşullarına göre tur rehberi tur programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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III- GENEL HÜKÜMLER
1-Tura katılan tüketicinin; Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.
2-Acenta personelinin AĞIR KUSURUNDAN kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda, kaybolan veya hasar
gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin
toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak
Acente tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Acente, tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymet bedelleri
ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin
ulaşım bedeli kadar sorumludur.
3-Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Acente
yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk
etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
4-Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt
yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve
taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler)
nin acente aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler sonucu acentenin tüketiciye bu sözleşmede
yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, acentenin sözleşmede imzası
bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış
olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu
sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.
5-Gezilerimize evcil hayvan kabul edilmez.
6-Tur programı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
7-Acentenin Sözleşmeye Kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında
TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır

LALEZARTOUR adına;

Turu Satın Alan;
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