SC TURIST CENTER INTERNATIONAL SRL
PIATA CETATII, NR 18, ORADEA, BIHOR
CUI: RO 39601588

BON DE COMANDA Nr ________/ Data:
Anexa la Contract (IND)Nr.
Doamna / Domnul:
avad adresa:
posesor al CI seria
, nr.
, CNP:
; Tel:
E-mail:
Prin intermediul acestui bon de comanda solicit rezervarea urmatoarelor servicii turistice:

,

Denumirea Pachetului de Servicii:
CAZARE:
Individual:
Nr. Pax
Nume Unitate de Cazare:
Statiune / Localitate:
Data intrare:
Tip camera: SGL
/ DBL
Tip masa: MD
/ DP
TRANSCPORT:
Individual
Autocar
Categorie
NUME TURIST:
1. Prenume
Nume
2. Prenume
Nume
3. Prenume
Nume
4. Prenume
Nume
5. Prenume
Nume
6. Prenume
Nume
Alte Servicii
PRET DE VANZARE
AVANS INCASAT

/ Grup:

Nr. Pax

/ Data iesire:
/ TRP
/ QDT
/ PC

Nr. Locuri

/ APT
/ ALL

/ Avion

Gratuitati
, Categorie:
/ Nr. Nopti:
/ GARSONIERA
/ ALT TIP

Companie

CNP
CNP
CNP
CNP
CNP
CNP
/ Observatii
Moneda in care se incaseaza
DIFERENTA
/ In data:

Inportant:
* In cazul in care continutil bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in
termen de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la
rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite.
* * Plata se poate efectua în EUR la tariful publicat in ofertă sau în LEI la cursul BNR + 2% (diferenţă risc valutar). În principiu facturile se emit în
EUR, în cazul în care Clientul doreşte să achite în lei, se specifică pe formularul de rezervare, pentru a se emite factura in LEI. Facturile se platesc in
moneda in care sunt emise!
* * * S.C. TURIST CENTER INTERNATIONAL S.R.L.avand ca reprezentant legal pe Bereczki Oana Adriana prelucrează datele cu caracter
personal furnizate de dumneavoastră prin acest BON DE COMANDA în scopul rezervarii serviciilor turistice mentionate mai sus .
Datele vor fi dezvăluite unitatii de cazare mentionate mai sus. Pe viitor, aceste date/datele nume, prenume, CNP, CI serie nr, adresa telefon ne permit
să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. În cazul în care nu doriţi aceasta, bifaţi NU
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul
de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă
privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată in atentia dnei.
Mihincau Monica. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră vor fi transferate în tara din care face parte
unitatea de cazare mentionata in comanda, în vederea rezervarii serviciilor cerute de dumneavoastra.
Turist / Reperezentant
Nume:
Semnatura

CONFIRMARE NR.
Agent
Semnatura & Stampila

1

