ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα ……………(ημερομηνία)……….. μεταξύ αφενός της Ιδιωτικής
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία “WAYOUT ADVENTURES ΙΚΕ” και τον
διακριτικό τίτλο “WAYOUT ADVENTURES” (εφεξής καλουμένη: ο «Διοργανωτής»), η
οποία έχει έδρα στο Δήμο Βριλησσίων, οδός Αγαμέμνονος, αρ. 11, είναι κάτοχος του
υπ’ αριθ. 0259Ε60000456601 Eιδικού Σήματος Λειτουργίας και έχει στοιχεία
επικοινωνίας

τα

κάτωθι:

α)

τηλέφωνο:

210

6858021

β)

e-mail

:

info@wayoutadventures.gr , υπεύθυνοι δε για την επικοινωνία είναι οι Ελένη Μυζίθρα
του

Στεφάνου

και

Ιωάννης

Κοτιλέας

…………………….(ονοματεπώνυμο)

(ο

του

Παναγιώτη,

«Πελάτης»),

ο

και

οποίος

αφετέρου
είναι

του

κάτοικος

……………………….( πόλη-οδός-αριθμός) και έχει στοιχεία επικοινωνίας τα κάτωθι: α)
τηλέφωνο……………….

β) e-mail: …………………………….. συμφωνήθηκαν και

έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :
Ο Διοργανωτής διοργανώνει και πωλεί το παρακάτω περιγραφόμενο ταξίδι και έχει την
ευθύνη της εκτέλεσής του και ο Πελάτης αποδέχεται να συμμετάσχει σε αυτό, βάσει των
ακόλουθων όρων, των Γενικών όρων Συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι του
Διοργανωτή και του προγράμματος του συγκεκριμένου οργανωμένου ταξιδιού. Οι
Γενικοί Όροι Συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι του Διοργανωτή και το πρόγραμμα του
συγκεκριμένου οργανωμένου ταξιδιού είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,
ο Πελάτης έλαβε γνώση αυτών, τους κατανόησε πλήρως και τους αποδέχεται
αναπειφύλακτα, συνιστούν δε αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.
Για ο,τιδήποτε αφορά το συγκεκριμένο οργανωμένο ταξίδι και δεν αναφέρεται στην
παρούσα σύμβαση, τα μέρη παραπέμπουν ρητά στο πρόγραμμα του ταξιδιού.
Σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο του προγράμματος του ταξιδιού χρειαστεί να
μεταβληθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης, η μεταβολή αυτή θα κοινοποιηθεί άμεσα
στον Πελάτη και θα περιληφθεί σε τροποποιητική πράξη της σύμβασης, την οποία θα
συνυπογράψουν τα μέρη.
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Ταξίδι:…………………………………………………………………………
Διάρκεια:……………………………………………………………………..
Αναχώρηση: ……………………………από..…………………………….
Επιστροφή:………………………………σε…………………………………
Τηλέφωνα επικοινωνίας για το συγκεκριμένο ταξίδι……………………….
Υπεύθυνος:……………………………………………………………………..

Οι πτήσεις σας
Ημερομηνία

Δρομολόγιο

Αναχώρηση/Άφιξη Πτήση

Διάρκεια

……………….. …………….

……………………

…………

………….

……………….

……………..

……………………

…………

…………

………………

……………..

……………………

…………

…………

Τα ξενοδοχεία σας
Πόλη

Ξενοδοχεία

Ημερομηνίες

Τηλέφωνα

Φαξ

……………

……………

…………………

…………………..

………

……………

……………

…………………

…………………..

………

……………

……………

…………………

…………………..

………

ΟI ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ WAYOUT ADVENTURES
…………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………
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ΠΛΗΡΩΜΗ (Τα ποσά είναι κατ’ άτομο)
Τιμή Ταξιδιού σε

Μονόκλινο Δίκλινο Τρίκλινο Τετράκλινο Σουίτα
………… ………..

………. ……………. ……...

ΤΙΜΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ: Ενήλικες ……. (αριθμός ατόμων) Χ ……(τιμή)=…….
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ :……………
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: ……..της Αξίας Ταξιδιού

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Καταβλητέα μέχρι:…………………………… ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

:

………………………………
………………………………
………………………………
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ :
Το ποσό συμμετοχής εξοφλείται στον τραπεζικό λογαριασμό της WAYOUT
ADVENTURES Ι.Κ.Ε. τοις μετρητοίς ή με έμβασμα.

Η πραγματοποίηση του ταξιδιού απαιτεί έναν ελάχιστο αριθμό ατόμων :
ΝΑΙ………………..

ΟΧΙ…………………..

ΕΑΝ ΝΑΙ, η προθεσμία για την ειδοποίηση του Πελάτη σε περίπτωση ματαίωσης
του ταξιδιού είναι…………ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
Αρ. Εγγυητικής Επιστολής:

2850564558
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Στοιχεία Εκδότριας Τράπεζας:

Τράπεζα Πειραιώς
Κατάστημα Βριλησσίων, Πεντέλης 34
Τηλ. 216-6005840 ΤΚ 152 35

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν τηρήσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του
οργανωμένου ταξιδιού, ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του
στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ ο Πελάτης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση
καταβολής των προβλεπόμενων ακυρωτικών.
Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και
επί τόπου στον συνοδό και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Ο
συνοδός γράφει στο ίδιο έντυπο τις παρατηρήσεις του σχετικά με το θέμα. Αν το
πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την
επιστροφή του Ταξιδιώτη από το ταξίδι θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στην
Εταιρεία οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών,
μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτει ο Ταξιδιώτης για την
αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση 5ημέρου, η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση
απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση.
Αυτά αφού συμφωνήθηκαν μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, συντάχθηκε η παρούσα
σε τέσσερα (4) αντίτυπα, το οποίο αφού υπογράφτηκε ως ακολούθως, κάθε
συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα, ενώ από ένα θα κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη
…………………………

…………………………………….

Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ
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