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Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az % 30'u, geri kalan bakiyenin ise gezinin
başlamasından en geç 45 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde
belirtilen ödemelerin gerçekleşmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu
durumda gezi bedelinin % 30'u cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.
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durumunda ücretin %30’luk kısmını. 30 -7 gün önce iptal -değişiklik talep etmesi
halinde gezi bedelinin % 80'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını Acente ‘ye
ödemeyikabulvetaahhüte
 der.
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4-Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük
mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü
devlet( hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halinde tur bedeli
iade edilir. (Ödenmesi zorunlu vergi, resim, harçlar ve 3 kişilere ödenen
belgelendirilebilen giderler hariç)
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ücreti
taşıyıcıfirmanınesaslarınagöretespitedilir.Aynışekildebagajkaybından
Acenteninsorumluluğubulunmamaktaolup,uçakşirketininkurallarıgeçerlidir.
2-Vize
ve
pasaportişlemleritamamentüketicininkendisineaittir.Satınalınanhizmete
VİZE
İŞLEMLERİveHİZMETLERİbedelidahildeğildir.Vizevepasaportişlemleri
tamamen
konsolosluklarıninisiyatifindeolduğundanacenteninvizealınamamasından
dolayı
herhangibirsorumluluğuyoktur.
3-Tüketici,vizeişlemleriiçinilgilikonsolosluklartarafındanistenilenevraklarıeksiksiz
teslim
etmekleyükümlüdür.Tüketicinin,ilgilikonsolosluklartarafındanistenilen
evrakları
eksikteslimetmesive/veyaevraklarıtamteslimetmesinerağmen,
konsolosluğunekevrakistemesivemüşterininbuevraklarısüresinde
tamamlamamasıve/veyakonsolosluğunmüşteriileşahsengörüşmeistemesine
rağmen
müşterininhiçyadazamanındagitmemesinedeniilevizetalebininilgili
makamlarcaonaylanmamasından
acentesorumlututulamaz.
4-Tüketicinin,başladığıturuhizmetinkusurluolduğundanbahisleterketmesihalinde,
turu
terk
ettiğiniAcenteyetkilisinevekonakladığıotelesebepleriilebirlikteyazılı
olarak
bildirmekzorundadır,aksitakdirdeturuterketmişsayılmazvehizmetialıp
kullanmış
addolunur.
5-Tüketici,şikâyetçiolduğuhususlarıhizmetinifasısırasındayazılıolarakyetkiliye
bildirmesiiyiniyetlitüketicininözenborcudur.
6-Acente;geziyekatılacaktüketicilerle,otel,taşıyıcıfirmalarvegeziileilgilidiğer
hizmetlerisunanhertürlüüçüncü
şahısvetüzelkişiliklernezdindearacı
konumundadır.Bunedenlekendisinemüracaatilegeziyekayıtolantüketicilerin,
Acente
ile
taşımayıüstlenenmüesseselerarasındayapılmışanlaşmalarhilafına;araç
programlarındagösterilensaatlerde,hareketyerlerindebulunmamasından,kara,
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hatasındanveyaüçüncükişilerinşahsikusurlarındanveyaöngörülmezteknik
hususlardankaynaklananhertürlüaksaklıklardan,maddi,manevihasarlıkazalardan
konaklamatesislerinineksikveya
hatalıhizmetlerinden,Acenteninişletensıfatı
olmamasınedeniilemevcutsorumluluğubulunmadığını,aslifailgibidoğrudan
doğruya
sorumluolmadığınıtaraflarbilmektedirler.
7-Tur
programlarındaücretedahil
tümhizmetlerayrıayrıbelirtilmiştir.Bunlardışında
kalan
turlarveyahizmetlerekstraücretetabidir.Ekstraturücretleriniveiçeriklerini
gidilen
şehirveyaülkelerdekiyerelacentelerbelirlemekteveönermektedir.Program
içeriğine
sadıkkalınmakşartıileRehberimizturprogramındadeğişiklikleryapabilir.
Bu
turlar
ancakyeterlikatılımınsağlanmasıhalindeyapılabilecekolupekstraturların
yapılmamasınedeniileacentedenhiçbirtazminatve/veyaiadetalepedilemez.
13-
Bu
sözleşmedeBAŞARANOĞUZTURİZMBİLGİSAYARLTD.ŞTİ.şirketine
bağlı
UnifrogTurizmSeyahatAcentesi‘Acente’olarakanılmıştır.
14-Taraflararasındaikinüshaolaraktanzimedilmişbulunanişbuvouchervetur
kayıt
formutarafyetkililerincetüm
ekleriilebirliktetanzimedilmiş,okunmuşve

kontrol
edilerekkabuledilmiştir.Taraflarkarşılıklıkabulettikleributaahhütve
edimleri
birlikteimzaaltınaalarakkabulveteyitetmişlerdir.

