ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фарватер Тревел», яке є Турагентом, Інтернет-магазин
якого розташований на доменному імені www.farvater.travel, в особі директора Мельничук Юліанни
Володимирівни, що діє на підставі Статута, та на підставі Агентського договору на реалізацію
турпродукту No 6000 від 26.06.2014р. від імені та за дорученням Туроператора Товариство з
обмеженою відповідальністю «ДЖОІН АП!», (надалі – Туроператор) (ліцензія No 1597 видана
Міністерством економічного розвитку і торгівлі 04.12.2015 року., діє безстроково, розмір фінансового
забезпечення ТУРОПЕРАТОРА складає 20 000 (двадцять тисяч) ЄВРО), що знаходиться за адресою:
02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, літ. 2 А, код ЄДРПОУ 38729427), в особі Виконавчого
директора Сєроухова Д.Г, який діє на підставі Статуту, керуючись ст. ст. 901-907 ЦК України, ст. ст.
295-305 ГК України, ст. ст. 18-24 Закону України «Про туризм», іншими нормативними актами, що
регулюють відносини у сфері туристичної діяльності, іменований надалі «Виконавець», публікує
договір публічної оферти про дистанційне туристичне обслуговування.
1.Визначення термінів
Терміни, що використовуються у цьому Договорі, означають:
Агент (турагент) ,Туроператор, Турпродукт, Турист в даному договорі розуміються у значенні,
викладеному в Законі України «Про туризм».
Ваучер – форма письмового договору на туристичне або на екскурсій не обслуговування.
Візова підтримка - консультації та послуги з підготовки документів до
посольства/консульства/міграцій ної служби (не входить до складу турпродукту).
Лист бронювання – письмовий запит про надання Турпродукту, отриманий в оригіналі чи по факсу
за підписом Турагента та Туриста і який містить перелік необхідних для оформлення Турпродукта
послуг, у тому числі прізвище, ім'я та по батькові Туриста. В даному Договорі Лист бронювання
вважається офертою Туриста, тобто пропозицією на укладення Договору на туристичне
обслуговування.
Ціна туристичного продукту (вартість) – спеціальні пропозиції Туроператора зазначені на сай ті, в
каталогах та інших в тому числі і рекламних матеріалах туроператора, відомості щодо максимально
можливої вартості послуг яку може сплатити Турист при придбанні Туропродукту. До цієї суми
можуть бути включені вартість послуг, які надає туроператор, транспортні компанії, страхові
компанії та інші суб’єкти туристичної діяльності, а також консультацій ні-інформацій ні послуги з
підбору Туру які Туристу надає безпосередньо Турагент.
Транзитні кошти – такі грошові кошти, що сплачені Туристом Туроператору через Турагента, які не є
доходом та власністю Турагента.
Підтвердження Замовлення (акцепт) – підтвердження Туроператора по електронних,
факсимільних, поштових засобах зв'язку на Лист бронювання Туриста через Турагента, у якому
міститься згода Туроператора на надання Турпродукта. Така відповідь Туроператора може бути
надана у вигляді рахунку, виписаного на ім’я Турагента відповідно до бронювання Туриста через
Турагента. Підтвердження Замовлення в даному Договорі вважається акцептом Туроператора, тобто
підтвердженням бажання укласти Договір на туристичне обслуговування з Туристом.
Ануляція – зроблена Туристом через Турагента письмова відмова від замовленого та/чи придбаного
в Туроператора Турпродукта чи й ого частини.
Зміна Листа бронювання Турагента – скасування попереднього Замовлення та подання нового
Замовлення, що має відмінність від раніше поданого.
Вид транспортного засобу – пристрій призначений для пасажирських перевезень, що здій снюється
автомобільним, залізничним, морським, річковим, авіацій ним та іншим транспортом.
Категорія транспортного засобу (клас) – віднесення до одного чи іншого класу транспортного
засобу визначається рівнем комфорту, вартістю даного транспортного засобу, виробником та рівнем
оздоблення (економ-клас, бізнес-клас, представницький клас).
Вид і спосіб забезпечення харчування під час туристичної подорожі – система обслуговування
туристів в готельно-ресторанній сфері, що позначається в цьому Договорі та інших необхідних для
подорожі Туриста документах наступним чином: RO – відсутнє харчування; ВВ – тільки сніданок; НВ –
напівпансіон (сніданок, вечеря), FB – повний пансіон (сніданок, обід, вечеря), АІ – все включено, UALультра все включено.

Реклам́ ація – це претензія, яка пред’являється Туристом через Турагента Туроператору в зв'язку з
невідповідністю якості послуг за умовами Договору.
Прайс (прайс-лист) – документ, що надається Туроператором Турагенту і містить описання
Турпродукту, право на реалізацію якого надається Агенту, й ого вартість, перелік послуг, що входять
до нього. Прай с також може містити розмір винагороди, що надається Агенту при реалізації останнім
вказаного у Прай сі Турпродукту.
Комерційний курс Туроператора – грошовий еквівалент в іноземній валюті до гривні України, що
визначений Туроператором та оприлюднений на сай ті, що застосовується Туроператором при
визначенні суми сплати туристичного продукту, який належить Туроператору.
Високий сезон - це період най більшої діяльної активності в туризмі, період най більш високих
тарифів на туристичні послуги, визначається по кожному з напрямків туристичних подорожей
окремо. Інформація про умови продажу туристичного продукту та терміни високого сезону по
кожному з напрямків викладена на офіцій ному сай ті компанії http://joinup.ua/.
Акції – спеціальні пропозиції, най більш вигідні для Туристів (в т.ч. акція «раннє бронювання»),
інформація про умови продажу туристичного продукту, терміни бронювання та ануляції викладені на
офіцій ному сай ті компанії http://joinup.ua/, дані положення викладені на сай ті мають силу договору.
Документи на отримання Турпродукту – матеріальна цінність створена туроператором на користь
туристів на їх замовлення через Турагента, має встановлену Туроператором ціну. До зазначених
документів належить (ваучер, страховий поліс, авіаквитки та/або інші проїзні документи).
2. Предмет Договору
2.1. Туроператор через Турагента зобов’язується відповідно до заявки Туриста на бронювання
(надалі – Лист бронювання) забезпечити надання комплексу туристичних послуг (туристичний
продукт), а Турист зобов’язується на умовах даного Договору прий няти та оплатити їх.
Істотні умови договору
1) строк перебування у місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення
туристичного обслуговування;
2) характеристика транспортних засобів, що здій снюють перевезення, зокрема їх вид і категорія, а
також дата, час і місце відправлення та повернення (якщо перевезення входить до складу
туристичного продукту);
3) готелі та інші аналогічні засоби розміщення, їх місце розташування, категорія, а також відомості
про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строк і порядок оплати
готельного обслуговування
4) види і способи забезпечення харчування;
5) мінімальна кількість туристів у групі (у разі потреби) та у зв’язку з цим триденний строк
інформування туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи ;
6) програма туристичного обслуговування;
7) види екскурсій ного обслуговування та інші послуги включені до вартості туристичного продукту;
8) інші суб’єкти туристичної діяльності (їх місцезнаходження та реквізити), які надають туристичні
послуги, включені до туристичного продукту;
9) страховик, що здій снює обов’язкове та/або добровільне страхування туристів за бажанням
туриста, інших ризиків, пов’язаних з наданням туристичних послуг ;
10) правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там зазначаються у
відповідному Додатку до цього Договору;
11) вартість туристичного обслуговування, Інформацій но-консультацій ні послуги з підбору
Турпродукту, інші послуги, включені до вартості туристичного продукту.
12) необхідність оформлення візи.
3. Права та обов’язки сторін.
3.1. Туроператор через Турагента зобов’язується:
3.1.1. Надати Туристу всю інформацію, що передбачена чинним законодавством України.
3.1.2. Забезпечити бронювання туристичних послуг відповідно до Листа бронювання Туриста.

3.1.3. Забезпечити Туриста необхідними документами відповідно до кількості Туристів: ваучер,
страховий поліс, авіаквитки на авіарей сах згідно з графіком відправлення за маршрутом, вказаним в
Листі бронювання.
3.1.4. Надати документ, що підтверджує оплату Туристом вартості туристичних послуг, згідно із
Листом бронювання та на умовах даного Договору (корінець прибуткового ордеру, квитанція,
касовий чек тощо).
3.2.1 На отримання від Туриста необхідної персональної інформації, з метою реалізації бронювання
та забезпечення надання туристичних послуг;
3.2. Туроператор через Турагента має право:
3.2.2 На відшкодування Туристом збитків Туроператора/Турагента, завданих й ого неправомірними
діями, в тому числі і порушенням умов цього Договору;
3.2.3 Відмовитися від виконання Договору у випадках передбачених даним Договором та Законом
України «Про туризм»;
3.2.4 На будь-які зміни тривалості, маршруту та інших параметрів туристичних послуг, що входять до
складу Туристичного продукту за погодженням з Туристом. В разі якщо це пов’язано з необхідністю
гарантування безпеки Туриста Туроператор черезТурагента має право в односторонньому порядку
змінювати тривалість, маршрут та інші параметри туристичних послуг.
3.2.5. На зміну ціни туристичного продукту після укладення договору на туристичне обслуговування
у випадках передбачених Законом України «Про туризм»;
3.2.6. На внесення змін до умов цього договору або й ого розірвання у зв’язку із зміною істотних умов
договору та обставин, якими Сторони керувались під час укладання договору.
3.3.1. Надати інформацію Туроператору через Турагента про бажаний туристичний маршрут і
повідомити свої вимоги до нього при оформленні Листа бронювання.
3.3. Турист зобов’язується:
3.3.2. Своєчасно подати Туроператору через Турагента належно оформлені документи, необхідні для
виконання зобов’язань (оформлення поїздки (туру) Туроператора. Оплатити, у встановлений цим
Договором термін, вартість Туристичного продукту.
3.3.3. Дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій
місцевого населення, а також митних правил та правила в’їзду (виїзду) до країни тимчасового
перебування; не порушування суспільного порядку та вимоги законів, чинних на території країни
тимчасового перебування; дотримування правил внутрішнього розпорядку та протипожежної
безпеки в місцях розміщення та перебування.
3.3.4. Прибути не пізніше ніж за 2 години до часу виїзду (вильоту) на вказане місце збору групи.
3.3.5. Оплатити фактично понесені Туроператором/Турагентом витрати, у тому числі і штрафні
санкції, у випадку відмови від даного Договору до початку поїздки.
3.3.6. Відшкодовувати збитки, заподіяні Турагенту/Туроператору своїми неправомірними діями.
3.3.7. При відмові від виконання цього Договору повернути Туроператору через Турагента Ваучер,
страховий поліс та інші документи, що надають право Туристу на отримання туристичних послуг.
3.3.8. Своєчасно та в повному обсязі здій снити оплату за використання додаткових послуг в місцях
проживання та перебування.
3.3.9. Оплатити вартість в’їзної візи та послуг з візової підтримки в разі такої необхідності.
3.4. Турист має право на:
3.4.1. Необхідну і достовірну інформацію, що передує укладенню цього Договору, передбаченої ст.ст.
19-1, 20 Закону України «Про туризм», ЗУ «Про захист прав споживачів» та іншу інформацію,
необхідну Туристу для безпечного використання туристичного продукту.
3.4.2. Вільне обрання туристичних послуг при замовленні Турпродукту;
3.4.3. Отримання комплексу туристичних послуг відповідно до прий нятого та оформленого Листа
бронювання;
3.4.4. Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання або неналежного виконання умов
Договору іншою Стороною при дотриманні вимог, передбачених п. 8 цього Договору;
3.4.5. Відмовитися від замовленого Турпродукту з урахуванням наслідків, передбачених цим
Договором.

4. Порядок виконання договору
4.1. Інформація Туроператора про програми та розцінки на кожний туристичний продукт, що
надається через Турагента Туристу, а також інша інформація, що надається відповідно до умов цього
Договору та Закону України «Про туризм», є невід’ємною умовою для виконання цього Договору та
міститься на офіцій ному сай ті компанії http://joinup.ua/.
4.2. За умовами даного Договору, Туроператор через Турагента погоджує із Туристом істотні умови
Договору про туристичне обслуговування та заповнює Лист бронювання (встановленого
Туроператором) у двох екземплярах або користується системою онлай н бронювання.
4.3. Лист бронювання заповнюється в обов’язковому порядку повністю.
4.4. Лист бронювання або онлай н бронювання в даному випадку вважається безвідкличною офертою
Туриста, тобто пропозицією укладення договору.
4.5. Після належного оформлення Листа бронювання Турагент здій снює замовлення в системі онлай н, направляє й ого засобами електронного, факсимільного чи поштового зв’язку Туроператору.
4.6. В разі можливості задоволення всіх істотних умов Туриста, Туроператор (не пізніше ніж на п’ятий
день з дати отримання Листа бронювання) направляє засобами електронного, факсимільного чи
поштового зв’язку Турагенту Підтвердження Замовлення, що в даному випадку є акцептом, тобто
підтвердженням бажання укласти договір. Також акцептом в даному випадку може бути виставлений
Туроператором рахунок на сплату відповідних послуг Турагентом. З даним документом Турагент має
можливість ознай омитись та роздрукувати на сай ті Туроператора в онлай н режимі. Всі рахунки на
оплату відправлені Туроператором електронною поштою, факсом або виставлені через систему
Інтернет бронювання - мають чинність рахунків, оформлених письмово.
4.7. Підтвердження замовлення має містити інформацію про можливість надання всіх істотних умов
даного Договору.
4.8. Після фактичного отримання Турагентом Підтвердження замовлення Туриста Турагент має
право на укладення договору з Туристом на туристичне обслуговування.
4.9. Турагент має право на укладення Договору на туристичне обслуговування і до моменту
фактичного отримання Підтвердження замовлення від Туроператора, однак в даному випадку даний
Договір на туристичне обслуговування вступає в силу в частині виконання своїх зобов’язань
Туроператором тільки після отримання Турагентом Підтвердження замовлення від Туроператора.
4.10. Турагент несе самостій ну відповідальність перед Туристом за збитки, заподіяні останньому
внаслідок укладення між туристом і Турагентом договору без акцептованого Туроператором
замовлення. В такому випадку Турагент вважається таким, що діяв від свого імені.
4.11. Туроператор через Турагента відмовляє Туристу в укладенні договору на туристичне
обслуговування, якщо:
а) строк чинності візи з моменту перетину кордону країни, на в’їзд до якої видана віза, є меншим
тривалості перебування Туриста у цій країні;
б) віза використана за кількістю в’їздів (виїздів) до (з) відповідної країни;
в) строк чинності закордонного паспорта з моменту перетину кордону країни, до якої подорожує
Турист, є меншим від строку встановленого компетентними органами цієї країни;
г) не оформлені, не правильно оформлені документи, що дають право на виїзд дітей за кордон
України, а саме:
- відсутнє нотаріально засвідчене клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у
разі потреби самостій ного виїзду неповнолітнього за кордон;
- не вписані відомості про дітей , які їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками) в
паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників);
- не вклеєні в паспорти батьків (законних представників) та не скріплені печаткою фотографії дітей
віком від 5 до 18 років.
4.12. Передача Туристу виїзних документів туристів (проїзні документи, страхові поліси, ваучери,
закордонні паспорти туристів, в разі тимчасового їх зберігання Турагентом), здій снюються в офісі
Турагента, електронною поштою або в системі он-лай н бронювання не пізніше, ніж за 24 години до
початку туру. Передача документів може здій снюватись безпосередньо Туристу в аеропорту вильоту
представником Турагента /Туроператора, за домовленістю Сторін.
4.13. Зміна ціни туристичного продукту після Підтвердження бронювання допускається лише у разі
необхідності врахування зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження нових або

підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов’язкових платежів, зміни курсу гривні до
іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту.
4.14. Зміна ціни туристичного продукту можлива не пізніш як за 20 днів до початку туристичної
подорожі. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати п’яти відсотків
й ого початкової ціни. У разі якщо ціна туристичного продукту вища за початкову ціну на п’ять
відсотків, Турист має право відмовитися від виконання договору, а Туроператор через Турагента
зобов’язаний повернути й ому раніше сплачену суму.
4.14.1. Сторони домовилися, що у разі збільшення комерцій ного курсу Туроператора вартість
неоплаченого або неповністю оплаченого туристичного продукту (туристичної послуги) у строки
передбачені умовами оплати туру пропорцій но збільшується.
4.15. Кожна із Сторін даного Договору до початку туристичної подорожі Туриста може вимагати
внесення змін до цього Договору або й ого розірвання у зв’язку із зміною істотних умов договору та
обставин, якими вони керувалися під час укладення договору, зокрема у разі:
1) погіршення умов туристичної подорожі, зміни її строків;
2) непередбаченого підвищення тарифів на транспортні послуги;
3) запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, інших обов’язкових
платежів;
4) істотної зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена ціна туристичного продукту;
5) відмови партнера Туроператора в наданні заброньованого та оплаченого Турпродукту;
6) в разі відмови посольства (консульства) в наданні Туристу візи;
4.16. Туроператор через Турагента вправі відмовитися від виконання договору лише за умови
повного відшкодування Туристу збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних
внаслідок розірвання договору, крім випадку, якщо це відбулося з вини Туриста.
4.17. Турист вправі відмовитися від виконання договору на туристичне обслуговування до початку
туристичної подорожі за умови відшкодування Туроператору фактично здій снених ним
документально підтверджених витрат, пов’язаних із відмовою.
4.18. Якщо під час виконання договору на туристичне обслуговування Туроператор не в змозі надати
значну частину туристичного продукту, щодо якого відповідно до договору на туристичне
обслуговування сторони досягли згоди, Туроператор повинен з метою продовження туристичного
обслуговування вжити альтернативних заходів без покладення додаткових витрат на туриста, а в
разі потреби відшкодувати й ому різницю між запропонованими послугами і тими, які були надані.
4.19. У випадку вжиття альтернативних заходів до дати початку Туру Туроператор через Турагента
надає Туристу відповідне повідомлення, вказавши, що саме змінено.
4.20. У випадку, якщо Турист скористався запропонованою й ому альтернативною послугою, претензії
щодо ненадання послуг, що обумовлені в Листі бронювання та Договорі на туристичне
обслуговування вважаються необґрунтованими, а послуги за Договором наданими належним чином і
в повному обсязі. Туроператор вважається таким, що виконав в повному обсязі свій обов’язок перед
Туристом.
4.21. У разі неможливості здій снення альтернативних заходів або відмови Туриста від них
Туроператор зобов’язаний надати Туристу без додаткової оплати еквівалентний транспорт для
повернення до місця відправлення або іншого місця, на яке погодився Турист, а також відшкодувати
вартість ненаданих туристичних послуг і виплатити компенсацію у розмірі, визначеному в даному
договорі.
4.22. Туроператор несе перед Туристом відповідальність за невиконання або неналежне виконання
умов даного Договору, крім випадків, якщо:
невиконання або неналежне виконання умов договору сталося з вини Туриста;
невиконання або неналежне виконання умов договору сталося з вини третіх осіб, не пов’язаних з
наданням послуг, зазначених у цьому договорі, та жодна із сторін про їх настання не знала і не могла
знати заздалегідь;
невиконання або неналежне виконання умов договору сталося внаслідок настання форс-мажорних
обставин, які вказані в даному Договорі або є результатом подій , які Туроператор/Турагент та інші
суб’єкти туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, включені до туристичного
продукту, не могли передбачити.

4.23. Після отримання підтвердження та всіх необхідних документів для здій снення подорожі
Туристом відмова останнім від фактичного отримання послуг не позбавляє Туроператора права на
отримання оплати вартості туристичних послуг згідно замовлення.
5. Порядок розрахунків
5.1. Під час заповнення Листа бронювання, Турист здій снює Туроператору через Турагента
передплату в розмірі не менше 30 % від загальної вартості замовленого туристичного продукту та
Супутніх послуг. Якщо Лист бронювання оформлюється менш ніж за 14 днів до початку замовленого
Туру або дата початку якого припадає на Високий сезон/Акції Турист здій снює 100 (сто) % оплату
вартості замовленого ним Туристичного продукту та Супутніх послуг.
5.2. Після отримання підтвердження на Тур, Туроператор через Турагента запрошує Туриста для
підписання Договору на туристичне обслуговування та здій снення остаточної оплати замовленого
Туру та Супутніх послуг. Турист повинен здій снити повну оплату вартості за замовлений Тур та
Супутні послуги за вирахуванням передоплати Туроператору (безпосередньо або через Турагента)
протягом 1-го банківського дня після підтвердження Туру. Датою виконання зобов’язань з оплати є
дата зарахування коштів на поточний рахунок Турагента. За згодою Сторін допускається
підтвердження оплати копією платіжного документа. У призначенні платежу Турист вказує реквізити
рахунку, відповідно до якого здій снюється оплата. У разі нездій снення оплати в зазначений строк,
підтвердження на Тур автоматично анулюється, збитки Туроператора/Турагента покладаються на
Туриста.
5.3. Послуги Турагента за інформацій но-консультацій ні послуги з підбору Турпродукту Турист
оплачує окремо. Вартість таких послуг встановлюється Турагентом самостій но та становить суму
грошових коштів яка є не більшою різниці вартості Туристичного продукту, що зазначено на сай ті
Туроператора та вартості Туристичного продукту, що зазначений в Підтвердженні бронювання або
рахунку Туроператора.
5.4. У разі зміни вартості Туру та Супутніх послуг Туроператор через Турагента погоджує цю зміну з
Туристом. Турист повинен здій снити повну оплату вартості за замовлений Тур та Супутні послуги
протягом 1-го банківського дня після узгодження нової ціни за замовлений ним Тур та Супутні
послуги.
5.5. У разі збільшення транспортних тарифів, комерцій ного курсу валют, введення нових або
підвищення діючих ставок податків, зборів та інших обов’язкових платежів Туроператор через
Турагента надає Туристу рахунок на оплату, розмір якої підлягає перерахуванню Туристом
Туроператору (безпосередньо або через Турагента) протягом 1-го банківського дня. В разі
неналежного виконання Туристом обов’язку з оплати рахунку, відповідне замовлення анулюється
Туроператором через Турагента з повідомленням Туриста, та в такому разі застосовується
відповідальність, передбачена пунктом 7.2 даного Договору.
6. Умови компенсації за ненадані послуги.
6.1. У випадку невиконання умов даного Договору з боку Туроператора/Турагента, Турист має право
вимагати повернення оплачених коштів за ненадані послуги, за умови дотримання вимог п. 3.3.
даного Договору.
6.2. У випадку відмови Туроператора/Турагента від виконання даного Договору, Турист має право на
відшкодування підтверджених документально збитків, крім випадку, коли це відбулося з вини
Туриста.
6.3. У випадку невиїзду Туриста внаслідок неправильного оформлення паспорта та інших необхідних
для виїзду за кордон документів, надання недостовірної інформації стосовно паспортних та інших
даних Туриста, всі фінансові витрати по поїздці (ануляції) несе Турист.
6.4. У випадку настання страхового випадку, претензії по збитках Турист пред’являє в страхову
компанію, вказану в страховому полісі.
6.5. У випадку дострокового припинення Туристом терміну перебування в поїздці, та (або)
невикористання замовлених послуг, з будь-яких причин, Туроператор/Турагент не несе
відповідальності за такі дії Туриста та не здій снює компенсації за не отримані послуги.
6.6. У випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору, Турист зобов’язаний повідомити
Туроператора через Турагента або представника прий маючої сторони у най коротший термін, для
надання можливості усунення вказаних невідповідностей . В разі якщо Турист не повідомив
Туроператора через Турагента або представника прий маючої сторони про наявність зауважень до
послуг або невідповідності послуг, заявленим в Договорі однак належним чином прий няв їх, тобто
використав, претензії в даному випадку Туроператором/Турагентом не прий маються.

Для отримання компенсації за ненадані послуги у країні тимчасового перебування Туристу необхідно
скласти Акт невідповідності послуг за власним підписом та підписом представника прий маючої
сторони. В разі можливості пред’явити Туроператору через Турагента офіцій ний письмовий
документ, виданий третьою особою, що надає послуги, які включені до Туристичного продукту, з
підтвердженням факту неможливості надання послуг.
6.7. Відповідальність за скасування чи зміну часу відправлення та прибуття транспортних засобів та
пов'язані із цим зміни обсягу і строків Туру несе перевізник, відповідно до Правил міжнародних
пасажирських перевезень. Туроператор/ Турагент не несе відповідальності за збитки, спричинені
туристу у випадку відміни рей су перевізником, зміни часу відправлення/прибуття транспортних
засобів перевізника, а також пов’язані з цим зміни програми туру. Всі претензії, позови, пов‘язані з
неналежним наданням транспортних послуг, ненаданням транспортних послуг або їх затримка, що
призвело до збитків пред’являються безпосередньо перевізникам у відповідності з Правилами
повітряних перевезень пасажирів і багажу.
6.8. Сторони цього договору усвідомлюють та погоджуються, що Туроператор діє, як агент від
компаній перевізників та надавачів готельних послуг і виступає, як посередник між Туристом та
вказаними надавачами послуг без набуття для себе зобов‘язань виступати як надавач готельних
та/або послуг з авіаперевезення. До зазначеного пункту не застосовується положення вимог п.2.
статті 903 Цивільного Кодексу України.
7. Відповідальність сторін.
7.1. Турист має право відмовитись від виконання даного Договору, за умови оплати Туроператору
(безпосередньо або через Турагента) фактично понесених ним витрат за послуги, надані до цього
повідомлення, не пізніше дати початку туру. Заява про відмову Туриста від надання туристичних
послуг в письмовій формі прий мається Туроператором через Турагента до виконання з дня
отримання такої заяви.
7.2. У випадку відмови від виконання даного Договору, у тому числі внаслідок відмови посольства
країни відвідування у видачі візи туристу (надалі по тексту – відмова) Турист сплачує Туроператору
через Турагента штраф в наступних розмірах:
- за відмову від поїздки в терміни 30-21 день до початку подорожі - 15% загальної вартості
туристичних послуг;
- за відмову від поїздки в терміни 20-15 днів до початку подорожі - 50% загальної вартості
туристичних послуг;
- за відмову від поїздки в терміни 14-8 днів до початку подорожі – 85 % загальної вартості
туристичних послуг;
- за відмову від поїздки в терміни 7-1 день до початку подорожі – 100 % загальної вартості
туристичних послуг;
- при відмові від поїздки, що припадає на високий сезон - 100% вартості туристичних послуг;
- при відмові від замовлення, по акції «раннє бронювання», або по інших акціях, якщо таке положення
було зазначене в умовах проведення акції - 100% вартості туристичних послуг;
Сторони погодили та встановили, що строк та термін високого сезону встановлюється
Туроператором самостій но, інформація про зазначений сезон доноситься Туроператором через
Турагента до Туриста у зручній для Туроператора формі, зокрема на сай ті http://joinup.ua/.
Наведений розмір витрат може бути змінено. Розмір виплат, що зобов’язаний сплатити Турист,
залежить від домовленостей Туроператора з партнером по організації туру. Якщо партнером
Туроператора встановлений інший розмір витрат, ніж передбачений умовами даного договору,
Турист зобов’язаний сплатити вказані витрати, визначені партнером, з урахуванням інших положень
даного договору. Для з’ясування розміруможливих витрат Турист має право здій снювати запити до
Турагента, який в свою чергу зобов’язаний повідомити Туриста про можливі витрати, кожного із
партнерів Туроператора по туру.
* Туроператор через Турагента виставляє Туристу на суму витрат рахунок, який Турист повинен
сплатити впродовж двох банківських днів з моменту виставлення такого рахунку Туроператором
через Турагента.
* У випадку відмови Посольства в наданні візи, Туроператор через Турагента здій снює всі можливі дії
для повернення платежів за винятком фактично понесених витрат за послуги надані Турагентом
(Туроператором).
* Візовий збір сплачений в Посольство (Консульство) за розглядання питання про видачу візи не
повертаються незалежно від результатів розглядання документів або строків ануляції.
* Турист зобов’язаний з’явитися до представництва держави, яке надало й ому туристичну візу з
умовою явки упродовж 15 днів після повернення в Україну. За невиконання зазначеного обов’язку
Турист сплачує Турагенту штраф у розмірі, еквівалентному 1000 євро.

* У випадку надання Туристом завідомо неправдивих та/або сфальсифікованих документів для
отримання візи, Турист зобов’язується сплатити Туроператору (безпосередньо або через Турагента)
штраф у розмірі вартості туристичного продукту для такого Туриста.
7.3. Турист несе відповідальність за пошкодження ним май на або здій снення протиправних дій пiд
час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.
7.4. При анулюванні турів що припадають на Високий сезон, акцій ні пропозиції, державні свята, у
періоди виставок, ярмарок, а також при зміні прізвищ в документах, Турист зобов’язаний
відшкодувати збитки Туроператора/Турагента у розмірі 100% вартості туру, незалежно від строків
відмови.
7.5. У випадку, якщо Туроператором/Турагентом авіаквитки заброньовані або виписані по
спеціальному (блочному/тур пакетному/туроператорському) тарифу авіакомпанії, 100% штраф від
вартості квитків незалежно від строків відмови. При цьому слід мати на увазі, що вартість авіаквитків
на чартерні рей си, а також вартість авіаквитків на регулярні рей си, які продані по тарифам
перевізника є таким, що не повертаються.
7.6. У випадку порушення Туристом, який використовує туристичні послуги Туроператора, діючих
правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків май ну транспортної компанії чи
порушення правил проживання в готелі, порушення правил перетину кордону та неповернення в
країну постій ного місце проживання, після закінчення надання Туроператором туристичного
обслуговування або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з Туриста
в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни
перебування та іншими уповноваженими органами. Туроператор в даному випадку відповідальності
не несе.
7.7. Турист несе відповідальність за використання Ваучера, страхового поліса та інших документів.
7.8. Туроператор/Турагент не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей та документів
Туристів протягом усього періоду перебування у подорожі.
7.9. Туроператор/Турагент не несе відповідальності перед Туристом у випадках: виникнення форс мажорних обставин, визначених Договором, а також таких обставин, при яких виконання Замовлення
виявиться неможливим; відмови конкретного консульства/дипломатичної установи іноземної
держави у видачі Туристу візи/дозволу на в’їзд/виїзд (про що Турагент невідкладно інформує
Туриста, але не пізніше ніж за 48 годин з моменту, коли про це стало відомо Туроператору та
Турагенту); в разі невчасного та/або неповного подання Туристом Турагенту для подальшого
надання Туроператору необхідних для оформлення Туристичного продукту документів; в разі
подання Туристом іншій Стороні неправдивих та/або завідомо неправдивих даних та інформації
щодо себе, та/або підроблених чи не чинних документів; в разі, якщо Турагенту чи Туроператору
стане відомо про придбання Туристом Туристичного продукту з метою, відмінною від туризму (тобто
з метою влаштування на оплачувану роботу за кордоном, метою прохання про політичний притулок,
тощо), і Турагент та Туроператор зможуть мотивувати і довести це шляхами, не забороненими
чинним законодавством;
7.10. Туроператор/Турагент не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Туриста
за оплачені послуги, якщо Турист у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми
інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг та не відшкодовує
витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених цим Договором.
7. 11. У випадку одночасного настання таких обставин:
- відсутність Ануляції при наявності порушення зобов’язань згідно цього Договору;
- відсутність оплати Туристом Турпродукта згідно пункту 5.1. цього Договору;
- неявка туриста на рей с;
на Туриста накладається штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від загальної вартості Турпродукта.
7.12. Туроператор не володіє інформацією про плани проведення на території готелю або прилеглої
до готелю території в країні перебування будівельних та ремонтних робіт, що здій снюються за
рішенням адміністрації готелю або з відома місцевих влад будь-якими державними або приватними
особами відповідно та не несе відповідальності за будь-які незручності, що завдані Туристу в зв’язку з
цим.
7.13. Туроператор не несе відповідальність в разі, якщо Турист не скористався туристичним
продуктом або спожив й ого не повністю з причин, що не залежать від Туроператора, а саме: відмову
консульської установи у видачі візи або, якщо візу було отримано пізніше ніж дата вильоту, також
відповідальність для Туроператора відсутня в разі скасування, заміни, перенесення, затримка
авіарей су та/або наземного трансферу в зв‘язку із чим Турист не скористався турпродуктом та/або

отримав й ого неповністю. Будь які причини, обставини внаслідокяких Туристом послуга спожита
та/або спожита не повно не створює зобов‘язання для Туроператора, якщо ці причини/обставини не
залежали від останнього.
7.14. В разі настання обставин передбачених в п.7.13. кошти за отриманий туристичний продукт
поверненню не підлягають.
7.15. Туроператор/Турагент має право на притримання виконання взятих на себе за даним
Договором зобов’язань, у випадку якщо Турист оплатив туристичний продукт не в повному розмірі
або порушив інші зобов’язання по даному Договору.
7.16. Туроператор не несе відповідальності за якість наданих послуг у випадку їх замовлення
Туристами у країні перебування послуг у третіх осіб (наприклад придбання екскурсій ного
обслуговування у сторонніх осіб)
7.17. Можливість відшкодування моральної шкоди стосовно всіх правовідносин, що виникають
згідно з даним Договором, виключається.
8. Порядок вирішення спорів
8.1. Всі претензії Туриста з питань обслуговування за кордоном або на території України
прий маються до розгляду в письмовому вигляді, за наявності Акту, підписаного представником
прий маючої сторони в країні перебування Туриста протягом 14 днів з моменту закінчення туру.
Претензія повинна бути оформлена в письмовому вигляді в двох примірниках з документальним
підтвердженням обставин, викладених у претензії.
8.2. Претензії, подані чи заявлені Туристом з порушенням п. 8.1. даного Договору, Туроператором до
розгляду не прий маються.
8.3. Туроператор/Турагент не прий має претензії та не несе відповідальності по претензіям, що
пов’язані з деякими відхиленнями щодо обслуговування, яке надають готелі, мотелі, пансіонати
(несмачна їжа, несправності в роботі кондиціонера, висока вартість додаткових послуг, відключення
води, електропостачання, прибирання кімнат та території, ненадій не підключення до мережі
Інтернет т. і.). Туроператор не володіє інформацією про можливі плани адміністрації готелів щодо
проведення будівельних та ремонтних робіт в курортній зоні.
8.4. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, включаючи розгляд претензій ,
вирішуються відповідно до положень цієї статті, і перш за все - шляхом переговорів між Сторонами. У
разі якщо розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, спірне питання передається до
суду згідно із підсудністю і підвідомчістю такого спору, що передбачено чинним законодавством
України.
8.5. Сторони не звільняються від виконання своїх зобов'язань за цим Договором як за наявністю
будь- якого спору, розбіжностей чи претензій , так і за умови передачі спірного питання на судовий
розгляд згідно з цим Договором.
9. Форс мажорні обставини
9.1. Сторони звільняються від май нової відповідальності за невиконання зобов′язань, передбачених
Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме: повінь, землетрус, цунамі, епідемії й
інші стихій ні явища природи, що віднесені в даній місцевості до розряду стихій них; лісові пожежі,
вибухи, виходи з ладу чи ушкодження транспортних засобів; страй к, саботаж, локаут, оголошена чи
неоголошена вій на, революція, масові безладдя, терористичних актів, аварій і інші непередбачені
ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору; несприятливі погодні
умови, що не є стихій ними явищами, але які приводять до неможливості надання послуг в повному
обсязі та належної якості, прий няття державними органами нормативних актів, що призвели до
неможливості належного виконання сторонами зобов’язань, які вони взяли на себе відповідно до
умов даного Договору; інших подій в країні перебування чи регіоні, що несуть в собі загрозу життю,
здоров’ю та особистій безпеці туристам, а також інших обставин , які не залежать від волі сторін.
9.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прий нятих на себе зобов'язань, внаслідок
дії форс-мажорних обставин, зобов'язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час
настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши
наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами (довідками торгово-промислової
палати і т.д.).
9.3. При настанні будь-якої вищевказаної форс-мажорної обставини, за згодою сторін, дія чинного
Договору або подовжується, або переноситься, або припиняється.
10. Термін дії Договору
10.1. Договір вступає в силу з моменту й ого підписання і діє до закінчення терміну Туру. В частині та

фінансових взаємовідносин діє до моменту повного розрахунку сторін по Договору.
10.2. Договір може бути розірваний достроково, з ініціативи однієї із сторін, але не раніше дати
проведення усіх взаєморозрахунків.
10.3. Дія даного Договору припиняється в такому разі:
а) достроково за взаємною згодою Сторін;
б) достроково з ініціативи однієї із Сторін в порядку, передбаченому цим Договором;
в) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.4. Внесення змін та доповнень до договору:
10.4.1. Зміни до цього договору вносяться за згодою сторін, водночас Сторони погодили, що
Туроператор вправі змінити суттєві умови договору, зокрема дати здій снення авіаперевезення, зміну
готелю, тощо. Погодження з боку Туриста зміни умов договору свідчить споживання Туристом іншої
та/або заміненої послуги.
11. Заключні положення
11.1. Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну
силу, по одному для кожної із Сторін.
11.2. Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», а також мети обробки
персональних даних, яка виходить з положень установчих документів Туроператора і Турагента,
Закону України «Про туризм» - надання туристичних послуг, Турист надає свою добровільну згоду на
збір та використання й ого персональних даних Туроператором і Турагентом для виконання умов
даного Договору.
11.3. Сторонам, що підписали цей Договір, зрозумілі умови Договору.
11.4. Підписанням цього договору Турист підтверджує факт надання й ому всієї необхідної інформації
для здій снення туристичної подорожі.
11.5. З моменту підписання цього Договору, всі попередні усні або письмові домовленості Сторін, що
так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу та не можуть братися до уваги
при тлумаченні умов цього Договору.
11.6. У випадках, не передбачених даним Договором про надання туристичних послуг, сторони
керуються положеннями чинного законодавства України, зокрема – Цивільним кодексом України,
Законом України «Про захист прав споживачів» та Законом України «Про туризм».
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