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Drepturi principale în temeiul Guvernului - în cazul în care, începerea pachetului, 
nr. 2/2018. elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel 

- primesc toate privind cum s-a convenit vor trebui oferite servicii alternative 
pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de implica plata unor oosturi suplimentare. 
servicii de pot înceta contractul plata unei de 

- întotdeauna cel un comerciant care încetare, în cazul în care servicii le nu sunt executate în 
pentru executarea a tuturor serviciilor de conformitate cu contractul acest fapt în mod 

incluse Th contract. executarea pachetului, iar de turism 
- li se pune la un de telefon de organizatoare nu problema. 

sau detaliile unul punct de contact unde pot lua - au de asemenea dreptul la o reducere a 
cu de turism organizatoare sau cu agentul de turism. la plata unor peiuru daune în cazul în care 

- pot transfera pachetul unei alte persoane, în serviciile de nu sunt exeG.ftate sau sunt executate în 
urma unei efectuate în mod rezonabil eventual a mod 'Y 

unor costuri suplimentare. de turism organîzci oare trebuie ofere 
- pachetului poate fi numai cresc costurile îh cazul în care se în dificultate. 

specifice (de exemplu, acest lucru _ în cazul în care de organizatoare în 
este în mod expres în contract, în orice caz nu mai · 1 1- ·i fi ..,..b t 1 1- · d 
târziu de 20 de zile înainte de începerea pachetului. mso ven a, P e vor 1 r®' ursa e. n cazu in care e 
Î turism în începerea 
n cazul în care este mai mare de 8% din transportul este inclus în pachet, 

pachetului, poate înceta contractul. în cazul în 
care de turism organizatoare dreptul de a repatrierea este XY a contractat 

are dreptul la 0 reducere de în caz de cu YZ [entitatea pentru 
apare 0 a costurilor relevante. în ca].'<fe pot contacta 

- pot înceta contractul plata unei de entitate sau, caz, autoritatea (datele de 
încetare pot rambursarea a în contact inc!os1v numele, adresa adresa de e-mail 
cazul în care oricare dintre elementele ale pachetului, de telefon) în cazul în care anumite servicii sunt 
altul decât s-a modificat în mod semnificativ. în cazul în refuzate 8in cauza XY. 
care, înainte de începerea pachetului, comerciantul în 1sensul prezentului formular prin de turism 

de pachet pachetul, au dreptul la orgaqjzatoare se de turism organizatoare 
rambursare caz, la o pe teritoriul României sau de turism 

- pot îhceta contractul plata unei de i pe care. în 
încetare, înainte de începerea pachetului, în direct pachete de la o de turism organizatoare care 

de exemplu în cazul unor este în caz, conform art. 14 din 
grave de securitate la care sunt susceptibile de Guvernului nr. 2/2018. 
afecta pachetul. A În cazul prevederilor referitoare la de 

- În plus, au posibilitatea de a înceta contraet1;1I în turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din 
orice moment înainte de începerea pache în România, caz. 
schimbul unei de încetare [Site-ul internet pe care este 
justificabil. (j Guvernului nr. 2/2018] 

# PARTEA C 
Formular cu standard în cazurf.„ care de turism organizatoare transmite date unui alt comerciant 

în r. fermitate cu art. 3 pct. 12 lit. b) pct. (v) 

un contract cu;.,otietatea AB în termen de maximum 24 de ore de la primirea de rezervare 
din partea XY, servlclul prestat de XY AB va constitui un pachet în Guvernului 
nr. 2/2018. 

Prin urmare, beneficia d'e toate drepturile UE care se pachetelor. Societatea XY va fi pe deplin 
pentru executarea a pachetului în ansamblu. 

în plus, conform societatea XY pentru a rambursa în cazul în care transportul 
este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea în cazul în care devine 

suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul Guvernului nr. 2/2018 [a se furniza 
sub forma unui hyperlink]. 

hyperlinkul, va primi 
Drepturi principale în temeiul Guvernului nr. 2/2018 
- primesc toate cu privire la 

serviciile de înainte de încheierea contractului privind 
pachetul de 

- întotdeauna cel puVn un oomerciant care 
pentru executarea a tuturor serviciilor de 

incluse în oontract. 
- li se pune la un de telefon de 

sau detaliile unui punct de oontact unde pot lua 
cu de turism organizatoare sau cu agentul de turism. 

- pot transfera pachetul unei alte persoane, în 
urma unei efectuate în mod rezonabil eventual a 

unor costuri suplimentare. 
- pachetului poate fi numai cresc costurile 

specifice (de exemplu, acest lucru 
este în mod expres în oontract, în orice caz nu mai 
târziu de 20 de zile înainte de începerea pachetului. 
În cazul în care este mai mare de 8% din 

pachetului, poate înceta contractul. În cazul în 
care de turism organizatoare dreptul de a 

are dreptul la o reducere de 
apare o a costurilor relevante. 


