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d) numele, adresa, de telefon, adresa de e-mail 
este cazul, de fax ale reprezentantului local al 

de turism organizatoare, ale unui punct de contact sau 
ale altui serviciu care permite contacteze rapid 

de turism organizatoare comunice eficient cu 
acesta, solicite atunci când se în 
dificultate sau reclame orice neconformitate în timpul 

pachetului; 

contactarea de turism organizatoare de 
prin intermediul la alegerea atât în faza 

cât în orice de executare a contractului. 

CAPITOLUL III 
Modificarea contractului privind pachetul de servicii 

de înainte de începerea pachetului 

e) privind de a comunica orice ARTICOLUL 10 
neconformitate pe care O pe parcursul Transferul contractului privind pachetul de servicii de 
pachetului, în conformitate cu art. 14 alin. (6); un alt cl.!!l'tor 

f) în cazul minorilor de un sau de o v 
care pe baza unui contract ( 1) poate transfera <e,ontractul privind pachetul de 

privind pachetul de servicii de care include cazare, servicii de unei care toate 
care contactul direct cu minorul sau cu aplicabile contract!-!IUi respectiv, ce 

persoana de acesta în locul în care minorul este de turism organizatoar e într-un termen rezonabil înainte 
cazat; de începerea pe un suport durabil. Se 

g) privind procedurile interne de a a fi termen rezonabil notificarea cu 
disponibile, precum privind mecanismele de cel zile de începerea pachetului. 

a litigiilor, denumite SAL, în conformitate (2) Persoana ca contractul privind pachetul de 
cu Guvernului nr. 38/2015 privind servicii de persoana îi este transferat 

a litigiilor dintre consumatori cu contractul în solidar pentru achitarea soldului a 
ulterioare, caz. privind entitatea SAL la care tuturor tarifelor altor costuri suplimentare 

este afiliat comerciantu I privind platforma de online generate de @est transfer. 
a litigiilor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al (3) Ager@i de turism organizatoare persoana 
Parlamentului European al Consiliului din 21 mai 2013 privind care contractul cu privire la costurile efective ale 

online a litigiilor în materie de consum de transferului. Aceste costuri sunt rezonabile nu 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 a Directivei costurilo suportate efectiv de de turism organizatoare 
2009/22/CE (Regulamentul privind SOL rn materie de consum); ca 1\(iliare a transferului contractului privind pachetul de servicii 

h) privind dreptul la transferul 
contractului un alt în conformitate cu art. 10. 11_0 de turism organizatoare persoanei care 

(4) în ceea ce pachetele definite la art. 3 pct 12 lit. b) contractul dovezi cu privire la costurile suplimentare, 
pct. (v), comerciantul i se transmit datele sau alte costuri generate de transferarea 

de turism organizatoare cu privire la încheierea unui contractului privind pachetul de servicii de 
contract care conduce la crearea unui pachet. Comerciafilul 

de turism organizatoare 
necesare pentru a se conforma care îi în 

calitate. ':Y-..;r 
(5) Imediat ce de turism organizatoare 

cu privire la crearea unui pachet, aceasta 
pe un suport durabil, la alin'."(3). 

(6) la alin. (3), (4) se 
într-un mod clar, inteligibil bine 'l1 

(7) Cu suficient timp înainte de 
pachetului, de turism pune la 

toate biletele necesare, 
privind ora caz, 

pentru înregistrare, procum orele programate 
ale opririlor intermediare, ale de transport ale sosirii. 

(8) de turism organizatoare pe teritoriul 
României sau, caz, agenVa de turism 
pe teritoriul României care în mod direct pachete de la 
o de turism organizatoare care nu este în 
România asta cu îndeplinirea 
la alin. (1 )-{7). precum cu cele la art. 10-13. 

ARTICOLUL8 
Sarcina probei 

Sarcina probei în ceea ce îndeplinirea în 
materie de informare stabilite în prezentul capitol revine 
comerciantului. 

ART1COLUL9 
Responsabilitatea comunlclirll 
de turism prin care se 

pachetul de întârzieri nejustificate, 

ARTICOLUL 11 
Modificarea 

( 1) încheierea contractului privind pachetul de servicii 
de pot fi numai în cazul în care 
contractul în mod explicit posibilitate 

dreptul la reducerea în temeiul 
alin. (4 ). în acest caz. în contractul privind pachetul de servicii de 

se modul în care fie calculate 
revizuite. de sunt posibile numai ca o 

a legate de cel unul dintre 
aspecte: 

a) transportului de pasageri care din costul 
sau al altor surse de energie; 

b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor 
de incluse în contract, impuse de care nu 
sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele 
turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau 
debarcare în porturi aeroporturi; 

c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. 
(2) la alin. (1) 

8 % din total al pachetului, se art. 12 alin. (2)-{5). 
(3) Indiferent de valoarea sa, o de este 

numai de turism organizatoare trimite o 
notificare privind de 
o justificare a respective de un caicul, pe un suport 
durabil, cu cel 20 de zile înainte de începerea 
pachetului. 

(4) În cazul în care contractul privind pachetul de servicii de 
prevede posibilitatea contractul 

prevede, de asemenea, dreptul la o reducere de 
care corespunde unei a costurilor la alin. (1) 


