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לקוחות יקרים,
בהמשך לשיחתנו הטלפונית נא ראו ברצ"ב אישור הזמנה (  )Form of Confirmationעם כל הפרטים הרלוונטיים
ובנוסף חשבונית עסקה ,למען הסדר הטוב אנא קראו את הרצ"ב ועדכנו אותנו במידה ותמצאו חוסר תאימות או
במידה ופרט כלשהו אינו ברור.
כמו כן רצ"ב תנאים כלליים.

תנאי עסקה עבור טיסות  /חבילת נופש  /טוס וסע  /טיול מאורגן  /ספא – 2017
.1על מנת להבטיח מקום בטיסה וכן את שירותי הקרקע בהתאם להזמנתכם יש לשלם בתוך  12שעות את מלא סכום
החיוב כפי שמופיע בחשבונית המצ"ב.
.2ניתן לשלם במזומן או בכרטיס אשראי עד  3תשלומים שווים ,תשלום אחרון יכול להיות מחוייב עד חודש לאחר
היציאה .כרטיס אמריקן אקספרס לא מתקבל ,כמו כן ניתן לשלם בקרדיט עד  18תשלומים.
.3לקוחות אשר רוצים לבטל את הזמנתם יחוייבו בדמי ביטול כדלקמן:


בתוך  14יום מיום ביצוע ההזמנה  ₪ 100לנוסע ולו בלבד שתאריך הטיסה לא חל בתוך  7ימים מיום הטיסה



עד  50יום לפני מועד הטיסה –  $ 100לנוסע



מ 49 -יום עד  35יום ממועד הטיסה  $ 250 -לנוסע



מ 34 -יום עד  15יום ממועד הטיסה  $ 385 -לנוסע



מ 14 -יום ועד ליום הטיסה  -דמי ביטול מלאים



שינוי שם נוסע לאחר הנפקת הכרטיס יכול לגרור חיוב בסך של עד  $ 50לנוסע בהתאם לתנאי חברת התעופה



טיסות בחברת אדריה ללובליאנה ,במקרה של ביטול יחוייבו בדמי ביטול מלאים

בכלל הימים לעיל לא נכללים ימי שישי שבתות וחגים ,ביטול נסיעה ובקשת החזר תיעשה בהודעה בכתב למשרדי החברה
 .4על הלקוחות לוודא שדרכונם בתוקף לתקופה של מינימום  6חודשים מיום תאריך הטיסה מהארץ וכי יש בדרכון
לפחות דף ריק אחד.
 .5נציג של משפחה או קבוצת נוסעים המזמין ומשלם מטעמם ,מתבקש להעביר את תוכן הפרטים לעיל לאותם נוסעים,
חתימתו למטה בתחתית עמוד זה תהווה אישור לכך שאכן הפרטים הועברו לידיעת שאר הנוסעים עימו.
אני מאשר/ת בזאת בחתימת ידי כי קראתי את כל הפרטים הרשומים לעיל
אני מאשר/ת בזאת בחתימת ידי כי חברת סביב העולם רשאית לשלוח לי דיוור אלקטרוני ,כולל הודעות SMS
____________ _______________
חתימת הנוסע

ת.ז.

____________________

___________________________

מספר טלפון נייד

כתובת אימייל
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נא למלא ולשלוח לפקס מספר 03-5166883 :

טופס תשלום וחיוב כרטיס אשראי – ימולא על ידי בעל כרטיס האשראי
יש לשלוח לפקס מספר  03-5166883או לחילופין ניתן לבצע תשלום גם בשיחה טלפונית
שם בעל הכרטיס ____________________________ :ת.ז___________________ :
סוג כרטיס  :ויזה  /ישראכארט  /דיינרס (נא הקף בעיגול)
מס' כרטיס אשראי  ______________________________ :תוקף____________
 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס_____________

חתימת הנוסע בעל הכרטיס _____________________ תאריך ____________
לכבוד חברת סביב העולם בע"מ
הנני מצהיר כי בחתימתי על טופס זה הנ"ל ,הנני מאשר לכם לבצע חיוב של כרטיס האשראי שלי
בסך ________________ עבור חבילת טוס וסע  /נופש  /טיול מאורגן  /טיסה בלבד
(נא הקף בעיגול) .
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