ДОГОВІР - ОФЕРТА
про надання послуг з підбору туристичного туру
Визначення понять:
Публічна оферта - пропозиція туристичної компанії «ТАСС ТРЕВЕЛ», адресована будь-якій фізичній особі (надалі Замовник) у відповідності зі статтями 633, 641 Цивільного кодексу України, укласти договір, що міститься в публічній
оферті.
Акцепт - надання Замовником (споживачем) повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір
на умовах, визначених публічною офертою шляхом виконання Замовником одного з наступних дій: оформлення замовлення
на сайті Виконавця, оплати замовлених послуг, що свідчить про прийняття ним умов цієї публічної оферти.
Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАСС-ТРЕВЕЛ».
Веб-сайт Виконавця - офіційна веб-сторінка Виконавця, за адресою: http://tasstravel.ua.
Замовник – будь-яка фізична особа, яка звернулася за підбором туристичного туру для себе, та/або для сторонніх осіб.
Підбір туристичного туру ( вид туристичного продукту) -самостійна послуга, яка надається Виконавцем та включає в
себе надання інформації Замовнику про детальну характеристику Туру, яка включає в себе, але не виключно: дату Туру,
найменування готелю, тип харчування, вид трансферу, загальну вартість Туру, найменування Туроператора.
Вартість підбору туру, як окремого виду туристичного продукту вказується у рахунку-фактурі і оплачується Замовником
незалежно від придбання Туру.
У випадку придбання Туру у Виконавця вартість туристичного туру може бути зменшено на оплачену вартість
підбору туру.
1. Предмет
1.1. ТОВ «ТАСС ТРЕВЕЛ» здійснює за замовленням Замовника діяльність щодо надання послуг із підбору туру, а Замовник у свою чергу,
зобов’язується прийняти та оплатити вказану послугу.
1.2. Підбір туру (вид туристичного продукту) розподіляється за наступними критеріями:
- Пакет “Стандарт” – підбір пакетного туру по масових напрямках відпочинку , який включає не більше 10 (десяти) варіантів туристичного
туру;
- Пакет “Стандарт плюс” – підбір пакетного туру по екзотичним та масовим напрямкам та під індивідульні коректування клієнта, що
включає в себе не більше 8 ( восьми) варіантів;
- Пакет “Індивідуальний” - підбір складного туру, який враховує особливі побажання Замовника, якій не може включати більше трьох
варіантів.
Сторони можуть погодити інший вид підбору туру за окрему оплату в розмірі, визначеному рахунком-фактурою.
2. Вартість та порядок оплати
2.1. Сторони домовились, що вартість комплексу туристичних послуг, залежить від виду підбору туру, яка замовлена Замовником із
врахуванням п.1.2. Договору. Тому, остаточна сума коштів, які Замовник зобов’язаний попередньо сплатити ТОВ «ТАСС ТРЕВЕЛ»
зазначається у рахунку-фактурі сформованому ТОВ «ТАСС ТРЕВЕЛ».
3. Зобов’язання сторін
3.1. ТОВ «ТАСС ТРЕВЕЛ» зобов’язується:
- належним чином здійснити діяльність щодо надання комплексу туристичних послуг із забезпечення Замовника підбором туру.
3.2. Замовник зобов’язується:
- оплатити у строк та на умовах, вказаних у розділі 2 цьому Договорі, вартість туристичних послуг із підбору туру.
СТОРОНИ дійшли згоди, що послуга вважається виконаною ТОВ «ТАСС ТРЕВЕЛ» після надіслання на електронну пошту Замовника
обумовлену кількість варіантів для вибраного виду туру, передбаченого п.1.2 Договору та/або контактних даних Туроператора і всієї
інформації щодо туру, який обрав Замовник.
У випадку необхідності підбору іншого виду туру, або того самого ще декілька раз такі послуги оплачуються Замовником окремо як
самостійна послуга.
4. Відповідальність
4.1. У випадку не виконання чи неналежного виконання зобов’язань за цим Договором, винна у такому не виконанні чи неналежному
виконання Сторона, відшкодовує збитки, спричинені таким не виконанням чи неналежним виконанням.
5. Строк дії та порядок розірвання
5.1. Даний Договір вступає в дію з моменту його акцептування Замовником шляхом оплати відповідного рахунку-фактури з додатками та
діє до повного виконання СТОРОНАМИ зобов’язань за цим Договором.
6. Заключні положення
6.1. Прийняттям умов цього Договору Замовник надає згоду на обробку його персональних даних та персональних даних інших осіб, які
зазначаються Замовником в листі бронювання від його імені та за дорученням, Виконавцем з метою забезпечення надання туристичного
продукту в об’ємі необхідному для досягнення зазначеної мети, а також підтверджує свою обізнаність у правах, визначених у ст. 8 закону
України «Про захист персональних даних».
6.2.При здійснені замовлення обраної туристичної послуги Замовник погоджується із умовами Договору та підтверджує свою право- та
дієздатність, досягнення 18-річного віку, законне користування банківською карткою та платіжними системами, а також усвідомлює
відповідальність за обов'язки, що виникають в результаті укладення Договору.
6.3.Прийняття умов цього Договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає обізнаність та згоду Замовника зі всіма умовами
Договору без виключення і доповнення.

