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hyper1inkul, va primi 

XY a ·contractat în caz de cu YZ [entitatea pentru în caz de 
pot contacta entitate sau, caz, autoritatea (datele de contact, indusiv 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 XY. 
Guvernului nr. 2/2018 [hyperlink] 

PARTEA E 
Formular cu standard în cazul în care comerciantul care online UJl rviciu de asociat 

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

servicii de suplimentare pentru sau prin intenTiediul acestui 
link/acestor linkuri, NU beneficia de drepturile care se pachetelor în Guvernului nr. 2/2018. 

Prin urmare, societatea XY nu va fi executarea a 
respectivelor serviciilor de suplimentare. În caz de probleme, furnizorul de servicii competent. 

servicii de suplimentare prin acestui link/acestor linkuri în termen de 
maximum 24 de ore de la primirea de XY, serviciile de 
respective vor deveni parte dintr-un serviciu de asociat. în acest dreptu'lui UE, XY pentru 
a restitui XY pentru servicii neprestate din caGZa XY. acest lucru 
nu restituirea în cazul insolventei furnizoru'.lui de servicii 

suplimentare privind m caz de se furmza sub forma unui hyperlmk]. 

hyperlinkul, va primi 

6 "' XY a ·contractat în caz de cu YZ [entitatea pentru în caz de 
pot contacta entitate sau, autoritatea (datele de contact, indusiv numele, 

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

ciuda XY. 
Guvernului nr. 2/2018 [hyperli J 
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