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CONTRACT  DE AGENT NR …............ 
 

Incheiat intre: 

 

-S.C Agentia de turism REZERVARE.RO TURISM SRL, cu sediul in Bucuresti,  Sos. 

Stefan cel Mare nr. 226, bl. 44, parter, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului 

Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/4167/13.03.2006, cod fiscal 

RO18473869, Licenta nr. 3946/2006, telefon 021/2103591 sau 021/2103592, fax: 

0318058502, e-mail: rezervare@rezervare.ro, www.rezervare.ro, cont 

RO59BACX0000000033254250, deschis la banca: UNICREDIT TIRIAC-SUC. Carol, 

reprezentata prin ….............., denumita in continuare  
“Tur Operator” 

Si 

- S.C. ................................................................................. cu sediul in ............................, 

telefon:............................., fax:..............................., e-mail:.................................inmatriculata 

la Oficiul Registrului Comertului al……………. sub nr. ….........…………     

cod fiscal …...…., cont bancar nr…….........................…………, deschis la 

….......……reprezentata prin …………………………………., denumita in continuare 

“Agent” 

 
De comun acord partile au convenit: 

 

Tur Operatorul, pe durata acestui contract, cedeaza Agentului vanzarea catre public de programe 

turistice. Detalierea programelor turistice se va face prin anexe la prezentul contract. 

Partile contractante convin de comun acord ca modificarile care intervin in derularea programelor 

turistice sa fie comunicate de Tur Operator Agentului prin fax, faxurile astfel transmise modificand in 

mod corespunzator prevederile prezentului contract si ale anexelor la contract. 

Responsabilitatile Tur Operatorului: 

Indeplineste serviciile ce fac obiectul contractului, anexelor si faxurilor prin care se precizeaza 

sau se modifica programele turistice. Serviciile care fac obiectul contracului reprezinta vanzarea 

programelor turistice. 

Sa emita la cererea Agentului bilete de transport aerian. 

Depune toate eforturile pentru indeplinirea serviciilor in conformitate cu prevederile 

contractului. 

Pastreaza pe durata acestui contract, toate autorizatiile prevazute de actele normative in vigoare. 

Ofera spre vanzare Agentului programele turistice la preturile practicate la ghiseele sale. 

Comunica Agentului comisionul care se va ceda pentru fiecare program turistic oferit spre 

vanzare si pentru biletele de transport aerian. 

Rezolva, in conformitate cu clauzele contractelor cu partenerii sai, reclamatiile privind calitatea 

si cantitatea serviciilor turistice prestate. 

Este responsabil fata de Agent pentru buna executare a pachetului de servicii turistice, Agentul 

avand dreptul sa cheme in garantie Tur Operatorul pentru plata despagubirilor solicitate de turist 

ca urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale din vina Tur Operatorului. 

Responsabilitatile Agentului: 

Reprezinta si garanteaza Tur Operatorului capacitatea de a indeplini serviciile ce fac obiectul 

contractului. 

Depune toate eforturile pentru a indeplini serviciile in conformitate cu prevederile prezentului 

contract si cu respectarea tuturor actelor normative, regulilor si reglementarilor aplicabile. 

Vinde programele turistice oferite de Tur Operator la preturile pe care acesta le comunica. 
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Pastreaza la sediul sau registre si inregistrari corespunzatoare tuturor tranzactiilor dintre Agent, 

Tur Operator si clienti. 

Nu intreprinde actiuni sau reclame care ar fi defavorabile bunului renume sau reputatiei Tur 

Operatorului. 

Informeaza cat mai complet clientii in legatura cu pachetele turistice ale Tur Operatorului. 

Respecta Bonul de Comanda si Conditiile Generale de Participare la excursii emise de Tur 

Operator (Anexa la contract) si le prezinta clientilor. Dupa ce acestia le-au citit, le semneaza, 

exprimandu-si astfel acordul ca le vor respecta. 

Sa transmita, prin fax, cu  cel putin 30 zile inainte cererile de rezervare catre Tur Operator pentru 

a putea oferi posibilitatea confirmarii rezervarilor. 

Sa vireze in contul Tur Operatorului 50% din contravaloarea pachetului turistic vandut, in termen 

de 2 zile de la inscrierea turistului , iar diferenta, mai putin comisionul cuvenit, cu 20 zile inaintea 

inceperii derularii serviciilor rezervate. Agentul va datora Tur Operatorului penalizari de 0,5% 

pentru fiecare zi de intarziere in plata sumelor. 

Foloseste voucherul Tur Operatorului sau, in cazul in care foloseste voucherul sau, trebuie sa 

imprime mentiunea ca serviciile sunt asigurate de Tur Operator. 

 

Litigii. Orice litigii aparute intre partile contractante vor fi rezolvate pe cale amiabila. 

In caz contrar litigiile vor fi solutionate conform prevederilor legale in vigoare. 

Dispozitii finale 

Partile pot cere rezilierea prezentului contract cu un preaviz de 60 zile, comunicat celeilalte parti 

prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.  

In situatia incalcarii prevederilor contractului, oricare parte poate cere rezilierea lui cu un 

preaviz de 30 zile daca partea in culpa nu isi corecteaza atitudinea, dar nu inainte de 

indeplinirea obligatiilor asumate de parti pana la acea data. 

Prezentul contract poate fi modificat prin act aditional semnat de ambele parti. 

Contractul intra in vigoare la data de ….............  si este valabil pe o perioada de 1 an. 

Partile pot conveni la prelungirea pe noi perioade, prin act aditional. 

Anexele privind “Pachetele Turistice”, “Conditii Generale de Participare la Excursii” si “Lista de 

Comisioane” fac parte integranta din prezentul contract. 

 

Incheiat astazi …........  in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

Tur Operator         Agent  

                 

 

 

              

 

 

 


