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- pot înceta contractul plata unei de 
încetare pot rambursarea a în 
cazul în care oricare dintre elementele ale riachetului, 
altul decât s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în 
care, înainte de începerea pachetului, comerciantul 

de pachet pachetul, au dreptul la 
rambursare caz, la o 

- pot înceta contractul plata unei de 
încetare, înainte de începerea pachetului , în 

de exemplu în cazul unor probleme 
grave de securitate la care sunt susceptibile de a 
afecta pachetul. 

- În plus, au posibilitatea de a înceta contractul în 
orice moment înainte de începerea pachetului, în 
schimbul unei de încetare adecvate 
justificabile. 

- în cazul în care, începerea pachetului, 
elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel 
cum s-a vor trebui oferite servicii alternative 

a implica plata unor costuri suplimentare. 
pot înceta contractul plata unei de 

încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în 
conformitate cu contractul acest fapt în mod 

executarea pachetului, iar de turism 
organizatoare nu problema. 

- au de asemenea dreptul la reducerea 
la plata unor pentru daune în cazul în care 

serviciile de nu sunt executate sau sunt executate în 
mod 

de turism organizatoare trebuie ofere 
în cazul în care un se tn dificultate. 

- În cazul în care de turism organizatoare în 
vor fi rambursate. în cazul în care de 

turism organizatoare în începerea 
pachetului, iar transportul este inclus în pachet, 

repatrierea este X'( a contractat 
în caz de cu YZ [entitatea pentru 

în caz de pot contacta 
entitate sau, caz, autoritaf.:a (datele de 
contact, inclusiv numele, adresJ:t adresa de e-mail 

de telefon) în ca?UI în care serviciile sunt refuzate 
din cauza insolventei XY. "'°"' 

În sensul prin de turism 
organizatoare se de turism organizatoare 

pe sau de turism 
teritoriul României, care în 

mod direct ... la o de turism organizatoare care 
nu este stabilitl_® România, caz, conform art. 14 din 

nr. 2/2018. 
în cazul referitoare la de 

turism este cea dintr-un alt stat membru sau din 
caz. 

Guvernului nr. 212018 [hyperlink] 

ANEXA Nr. 2 

Formular cu standard în cazul în care comerci 1lfll care online un serviciu de asociat 
în art. 3 pct. 16 lit a) este sportator care v inde un bilet dus-întors 

alegerea efectuarea pentry serviciu de servicii de suplimentare 
pentru sau prin inteElrlediul noastre/XY, NU beneficia de drepturile care se 

pachetelor în temeiul Guvernului nr&1:2018 privind pachetele de servicii de serviciile de 
asociate, precum pentru modificarea unor acte 

Prin urmare, societatea nu pentru executarea a acestor servicii de 
suplimentare. În cazul unor probleme, furnizorul de servicii relevant. 

orice servicii de suplimentare în cadrul vizite pe site-ul de rezervare al 
noastre/site-ul de rezervare al XY. vor deveni parte a unui serviciu de asociat. în acest caz, 
conform dreptului UE, XY ru a restitui XY pentru servicii neprestate din cauza 

XY caz, pentru repatrie1--ia acest lucru nu furnizarea unei 
în cazul furnlzoww 1 de servicii relevant. 

suplimentare în caz de [a se furniza sub forma unul hyper1ink] . . 
hyper11nkul, primi 

XY a contractat în caz de cu YZ [entitatea pentru în caz de 
pot contacta entitate sau, caz, autoritatea (datele de contact, Inclusiv numele, 

adresa adresa de e-mail de telefon) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza XY. 
în caz de nu contractele cu alte decât XY, care pot fi executate în 

ciuda X'f. 
Guvernului nr. 2/2018 [hyper1ink] 

PARTEA B 
Formular cu standard în cazul în care comerciantul care online un serviciu de asociat 

în art. 3 pct 16 lit. a) este un comerciant, altul decât un transportator care vinde un bilet dus-întors 

alegerea efectuarea pentru un serviciu de servicii de suplimentare 
pentru sau prin intermediul noastre/XY, NU beneficia de drepturile care se 

pachetelor în temeiul Guvernului nr. 2/2018. 
Prin urmare, societatea nu va fi pentru executarea a acestor servicii de 
individuale. în cazul unor probleme, furnizorul de servicii relevant. 


