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CAPITOLUL IV pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai 
Executarea pachetului calitate decât cele specificate în contract, Inclusiv în cazul în 

care întoarcerea la locul de plecare nu este 
ARTICOLUL 14 astfel cum s-a convenit. În cazul se 
pentru executarea pachetului a fi serviciu alternativ pentru continuarea 

pachetului oferirea în în cea mai (1) de turism organizatoare este de ... 
buna executare a serviciilor de incluse în contractul de cea 
privind pachetul de servicii de Indiferent aceste (11) în cazul în care serviciile alternative propuse, conform 
servicii fie furnizate de aceasta sau de un alt alin. (10), au drept un pachet de o calitate mai 
furnizor de servicii de decât cea în contractul privind pachetul de 

(2) de turism pe teritoriul servicii de de i; organizatoare 
României, care a contractat pachete de servicii de la o o reducere 

de turism organizatoare care nu este în (12) poate respiqg serviciile alternative propuse 
România care le pune la a altor conform alin. (1 O) doar în cazul în care acestea nu sunt 

de turism intermediare din România, indiferent de comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind 
modalitatea de contractare, este de turism pachetul de servicii de sau reducerea de 
organizatoare în cu pentru aplicarea prevederilor este 
art. 7, 10-17 24. (13) ln cazul în %;!Te neconformitatea în mod 

(3) în cazul în care serviciile de incluse în contractul pachetului, iar de turism 
privind pachetul de servicii de nu sunt executate organizatoare a 0 remedieze într-un termen rezonabil 
conform contractului, de turism pe stabilit de acesta poate înceta contractul privind 
teritoriul României se poate îndrepta împotriva de pachetul de J.vicii de plata unei de 
turism organizatoare care nu este în Romania cu care încetare fit caz, poate în conformitate cu art. 15, 
a încheiat contractul privind serviciile de reducerea 

(4) în cazul în care servlcllle de Incluse în contractul 
privind pachetul de servicii de nu sunt executate (14) este imposibil se furnizeze servicii alternative 
conform contractului, Iar de turism organizatoare este sau respinge serviciile alternative propuse în 

într-un alt stat membru, se poate îndrepta fie Qtm1tate cu alin. (12), are. caz, la 
împotriva de turism Intermediare stabilite pe teritoriul la în. cu 
României, astfel cum este la alin. (2), fie împotriva . 15, a înceta contractul de serv1c11 privind pachetul de 

de turism organizatoare care este într-un alt 
stat membru. o ,c;r (15) pachetul include transportul de pasageri, 

(5) de turism organizatoare nu are dreptul de turism organizatoare de asemenea, în cazurile 
efectuarea finale cu mai mult de 5 zile la alin. (13) (14 ), repatrierea cu transport 

care aceasta transmite echivalent, întârzieri nejustificate costuri 
în poate efectua serv.!Si.e de suplimentare pentru 

. . . . !:"f . (16) în în care este imposibil se asigure 
(6) Calatorul întârz1en întoarcerea astfel cum s-a convenit în contractul 

de turism orga_nizatoare în privind pachetul de servicii de din cauza unor 
o pe unui ' de circumstante inevitabile extraordinare agentia de turism 

inclus m contractul privind pachetul de serv.JBI de calatone, . • „ ' • . . 
cont de cazului. 'l1' costul necesare, pe cât_pos1bll 

(7) f n cazul în care unul din nu se P_8ntru o care nu. 
în conformitate cu contractul i>achetul de servicii pe_ in dreptunle 

de de turism orgwifzatoare pasa_?er1lor, astfel cum este la art. 15 ahn. (6), sunt 
neconformitatea, cu unuia cazuri : prevazute perioade mal lungi aplicabile mijloacelor de transport 

a) neconformitatea nu poate fi relevante pentru întoarcerea se perioadele 
b) remedierea cheltuieli cont respective. 

de anvergura de valoarea serviciilor de (17) Limitarea costurilor la alin. (16) nu se 
afectate. persoanelor cu mobilitate astfel cum sunt definite la art. 2 

(8) în cazul în care de turism organizatoare nu lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului 
neconformitatea potrivit alin. (7) lit. a) sau b}, se European al Consiliului din 5 Iulie 2006 privind drepturile 

art. 1.5. „ • • persoanelor cu handicap ale persoanelor cu mobilitate 
_ (9) a aduce atingere prevazute la ahn .. pe durata pe calea aerului, acestora. 
in cazul în .care de turism (18) Limitarea rosturilor la alin. (16) nu se 

mtr-un terme.n rezonabil sta_b1ht de femeilor minorilor nici persoanelor care 
calatorul poate acest poate au nevoie de cu oonditia ca entia 
rambursarea cheltu1ehlor necesare. Calatorul nu trebuie sa . . · . ' . " ag 
specifice un termen de turism organizatoare de organizatoare fi cu. prw1re la nevoile 

remedieze neconformitatea sau este 0 speciale ale acestora cu oei 48 de ore 1namte de începerea 
remediere pachetului. 

(1 O) Atunci când 0 parte din serviciile de . (19) de org.anizatoare _nu are dreptul 
nu poate fi astfel cum s-a convenit în inev1tab1le extraordinare pentru a limita 

contractul privind pachetul de servicii de de în temeiul alin. (16), furnizorul de transport 
turism organizatoare costuri suplimentare pentru în nu poate invoca astfel de în temeiul 

servicii alternative pentru continuarea Uniunii Europene. 


