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(iii) principalele caracteristici caz, 
categoria a de cazare conform 
normelor din de 

(Iv) servlcllle de oferite; 
(v) vizitele, excursiile sau alte servicii Incluse în 

total convenit al pachetului; 
(vi) nu este clar din context, faptul oricare dintre 

serviciile de vor fl fumizate ca 
parte a unui grup în acest caz, în 
posibilului, dimensiunea a grupului; 

(vii) posibilitatea de a beneficia de alte 
servicii turistic,e depinde de comunicarea 

limba în care vor fi furnizate serviciile 
respective; 

(viii) în care sau este în 
general pentru persoanele cu mobilitate la 
cererea precise privind gradul 
de adecvare a sau luând în 
considerare nevoile 

b) denumirea sediul social ale de 
turism organizatoare este cazul, ale de turism 
intermediare, precum numerele de telefon caz, 
adresele de e-mail ale acestora; 

c) total al pachetului, inclusiv taxele este cazul, 
toate comisioanele, tarifele, de încetare alte oosturi 

(4) la alin. (1 )--(3) suntfumizate într-un 
mod clar, inteligibil bine în cazul în care aceste 

sunt furnizate în scris, ele trebuie fle lizibile. 

ARTICOLUL6 
Caracterul obligatoriu al precontractuale 

încheierea contractului privind pachetul de servicii de 
(1) furnizate în temeiul art. 5 alin. (1) 

lit. a), c), d), e) g) sunt parte a contractului privind 
pachetul de servicii de nu.pot fi modificate decât prin 
acordul explicit al contrac$ rtte. Înainte de încheierea 
contractului privind pachetul de S"'tvicii de de 
turism organizatoare cJuM caz. de turism 

transmit toate cu privire la 
precontractuale într-un mod dar, inteligibil bine & 

(2) organizatoare caz, 
de turism nu au îndeplinit în 

materie de lnformai---s cu privire la comisioanele, tarifele, 
de înce it'e sau alte costuri suplimentare astfel cum 

sunt ).6'art. 5 alin. (1) lit. c) înainte de încheierea 
contractului prill.' t CI pachetul de servicii de nu 

oomisioane, tarife, de încetare 
sau alte cor. ri. 

suplimentare sau, atunci când aceste costuri nu pot fl calculate ARTICOLUL 7 
în mod rezonabil anterior încheierii contractului, o cu Con 1111 tul contractului privind pachetul de servicii de 
privire la tipul de oosturi suplimentare pe care ar putea , cumentele care trebuie furnizate înainte de începerea 

fle obligat le suporte în oontinuare; 11 hat 1 1 d) de inclusiv orice sau procentaj din execu r pac u u 
care fle achitate sub de avans <t 9 ( 1) Limbajul folosit în oontractele privind pachetele de servicii 

calendarul pentru achitarea soldului sau flnanciare.Q'"1Ie este în cazul 
care fie achitate sau furnizate de "'Y scrise, textul este hz1b1I. La inche1erea contractului privind 

e) minim de persoane necesar pentru ca pachetul de servicii de sau ulterior, întârzieri 
din pachet fi executate termenul la 3 nejustificate, de turism organizatoare sau de 
alin. (5) lit. a) înainte de începerea pachetului la turism pune la un exemplar 
care este încetarea contractului, nu se sau o confirmare a contractului pe un suport durabil. 
acest are dreptul de a solicita o copie pe suport hârtie în cazul în care 

t) generale despre legate contractul privind pachetul de servicii de a fost încheiat 
vize, inclusiv termenele aproximative de a vizelor în a 

referitoare la legate de în de (2) ln cazul contractelor negociate în afara 
comerciale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 8 din 

g) privind posibilitatea de a înceta de a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile 
contractul oricând înainte de începerea pachetului, cu consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu 
plata unei de încetare corespug*1toare sau, caz, precum pentru modificarea completarea unor acte 
a de încetare de de normative, cu prin Legea nr. 157/2015, se 
turism organizatoare, în art. 13 alin. (1) (2); un exemplar sau confirmarea contractului 

h) privind asigurarea sau obligatorie privind pachetul de servicii de pe suport hârtie sau, în 
care acopere costurile contractului de cazul în care este de acord, pe un alt suport durabil. 
sau oosturile de inclusiv taxele de repatriere, în caz de (3) Contractul privind pachetul de servicii de sau 
accident, de sau de deces. confirmarea contractului întregul al acordului 

(2) în cazul contractelor privind pachetele de servicii de care include toate la art. 5 alin. (1 ), 
încheiate prin telefon, de turism organizatoare precum 

caz, de turism a) speciale ale pe care agen9a de turism 
standard în partea B din anexa organizatoare le-a acceptat; 

nr. 1 la alin. (1 ). b) cu privire la faptul de turism organizatoare: 
(3) În ceea ce pachetele definite la art. 3 pct 12 lit. b) (i) este pentru executarea 

pct. (v), de turism organizatoare de turism a tuturor serv1clllor de 
li se transmit datele se fiecare incluse în contract, în conformitate cu art. 14; 

dintre ele înainte de asumarea de a (ii) este acorde în cazul în care 
unui contract sau a oferte se în dificultate în conformitate cu art 17; 

la alin. (1 ), în în care acestea sunt relevante c) denumirea responsabile de în caz de 
pentru serviciile de pe care le fiecare. De datele de contact ale acesteia, inclusiv sediul 
asemenea, de turism organizatoare în social, caz, denumirea competente 

timp standard prin intermediul formularului desemnate de statul membru în în scopul respectiv 
în anexa nr. 1, partea C. datele de contact ale acesteia; 


