ДОГОВОР
между
“Александър Тур Къмпани” ООД, седалище и адрес на управление:
гр. София 1202, ул. Поп Богомил 44, ДН 1222126998, Булстат 130959600, удостоверение за регистрация № 03392/
28.01.2005г., тел. 02/ 983 33 22, факс 02/ 983 33 22, e-mail: office@alexandertour.com,
представлявано от Румен Найденов, наричано за краткост ТУРОПЕРАТОР
и
.................................................................................................., седалище и адрес на управление:
..........................................................................................., ДН .........................., БУЛСТАТ........................., удостоверение за
категоризация № .........................., валидност: ......................, тел..........................., факс........................., e-mail:
..…………………....................,
представлявано от .............................................................................,
наричано за краткост ХОТЕЛИЕР.
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ХОТЕЛИЕРЪТ възлага, а ТУРОПЕРАТОРЪТ приема да осъществява продажбите на основни и допълнителни
туристически услуги, предлагани от ХОТЕЛИЕРА и описани в приложенията към настоящия договор.
II. ВАЛИДНОСТ НА ДОГОВОРА
2.2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до 31.12.2006 г.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
3.1. ХОТЕЛИЕРЪТ се задължава:
3.1.1. Да предоставя необходимата свободна за периода материална база при условия, отговарящи на категорията и
незастрашаващи живота и здравето на всеки един клиент на ТУРОПЕРАТОРА.
3.1.2. Да осигури настаняване на клиетите на туроператора в съответствие с получените писмени изисквания.
3.1.3. За извършената по настоящия договор дейност ХОТЕЛИЕРЪТ заплаща на ТУРОПЕРАТОРА комисионно
възнаграждение в размер, посочен в Приложението. Комисионната се приспада от плащания на ТУРОПЕРАТОРА към
ХОТЕЛИЕРА.
3.1.4. ХОТЕЛИЕРЪТ няма право да променя цените и условията договорени с ТУРОПЕРАТОРА без предварително известие
от минимум 2 месеца преди влизане в сила на новите цени. ХОТЕЛИЕРЪТ няма право да променя цените на вече
потвърдени резервации по предходни цени.
3.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:
3.2.1. Да извършва рекламно-информационна дейност в полза на ХОТЕЛИЕРА на вътрешния и международния пазар.
3.2.2. Да предава пълна и коректна информация за условията на обслужване на туристите, съобразно сключените договори и
постигнатите устни договорености.
3.2.3. Да извършва заплащането на услугите, ползвани от туристите по начин и в сроковете в глава V.
IV. РЕЗЕРВАЦИИ И АНУЛАЦИИ
4.1. Подаването на резервации, тяхното потвърждаване, корекции и анулации се осъществява в писмен вид по факс или email от двете страни.
4.2. Промени и анулации по направени резервации се допускат до 3 дни преди пристигане на клиентите.
4.3. При анулации в извън уточнените условия по т. 4.2., ТУРОПЕРАТОРЪТ заплаща неустойка в размер на първата нощувка
по договорената цена.
V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
5.1. Цените на предлаганите от ХОТЕЛИЕРА услуги са посочени в Приложенията, които са неразделна част от този договор.
5.2. Разплащането между страните се извършва на базата на надлежно издадена оригинална фактура от ХОТЕЛИЕРА за
предоставените от него услуги.
5.3. Плащането на фактурите се извършва по банков път в срок до 3 работни дни след получаването им, по сметка,
предоставена от ХОТЕЛИЕРА.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
6.1. Двете страни ще решават по между си възникнали спорове по тълкуването и прилагането на договора по силата на
преговорите и при търсене на взаимна изгода.
6.2. В случай, че не бъде постигнато съгласие, спорът се отнася за разрешение към съответната съдебна инстанция.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
ХОТЕЛИЕР:

ТУРОПЕРАТОР:

