Tur Kayıt Formu
122. ÇİN CANTON FUARI www.cantonfair.org.cn
15-19 Ekim / 23-27 Ekim / 31 Ekim-04 Kasım 2017 – GUANGZHOU
KATILACAĞINIZ PROGRAMI İŞARETLEYİNİZ (X) , LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ
Kayıt Formunu (212) 225 0 955 ‘e fakslayınız veya tarayarak mail olarak gönderiniz
Tur No

Tarih

PROGRAM DETAYLARI (Tüm Fiyatlar USD)

Dbl Kişi Başı Single farkı

1. DÖNEM TURLARI (15-19 Nisan 2017)
Makina, Otomotiv, Hırdavat, İnşaat, Elektronik, Elektrik, Kimya, Hammadde

TK.1

14-19 Ekim

THY ile direkt Guangzhou uçuşu
Guangzhou 5 gece 5* Crowne Plaza City Centre konaklama

2290 $

690 $

2. DÖNEM TURLARI (23-27 Nisan 2017)
Züccaciye, Mutfak, Dekorasyon, Hediyelik, Mobilya, Oyuncak, Gıda, Kozmetik

TK.2

21-26 Ekim

THY ile direkt Guangzhou uçuşu
Guangzhou 5 gece 5* Crowne Plaza City Centre konaklama

2390 $

690 $

3. DÖNEM TURLARI (01-05 Mayıs 2017)
Tekstil, Spor, Aksesuar, İplik, Kumaş, Medikal, Kırtasiye, Ayakkabı, Çanta

TK.3

30 Ekim-04 THY ile direkt Guangzhou uçuşu
2190 $
650 $
Kasım
Guangzhou 5 gece 5* Crowne Plaza City Centre konaklama
** BELİRTİLEN PAKET PROGRAMLAR HARİCİNDE HER TÜR ALTERNATİF iÇİN FİYAT SORUNUZ **
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VERGİ NO:

TELEFON :

FAX:

E-MAIL:

Tur Kayıt Formunda yazdığımız tüm bilgiler doğrudur. Yazılı katılım şartlarını kabul ederiz.
Yetkili İsim

Tarih

İmza / Kaşe
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...............................................
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Tur Katılım Şartları
1. Ekli paket tur, hizmet, rezervasyon ve satış sözleşmesi hükümleri uygulanır.
2 Grup biletleri kesildikten sonra yapılan iptallerde iade söz konusu olmaz.
4. Grup programı değişmez. Münferit talepler teknik şartlar dahilinde değerlendirilir.
5. Tek kişilik başvurularda oda paylaşımı mümkün değil ise katılımcı tek kişilik oda farkını öder.
6. 3 kişilik oda konaklaması fiyatı, iki kişilik odada kişi başı fiyatlarla aynı uygulanır. 3 kişilik oda 2 kişilik odaya ilave yatak konarak sağlanır.
7. Belirtilen fiyatlara alan vergileri dahil edilmiştir. Olası artışlar fiyatlara yansıtılır.

Ödemeler (TL ödemelerde ödemenin yapıldığı günkü Merkez Bankası Döviz Satış Kuru baz alınır)
Ödemelerde tur bedelinin % 50’si kayıt esnasında, kalan meblağ tur hareket tarihinden 15 gün önce nakit veya banka havalesi ile ödenir.
Kredi kartına taksit imkanlarını sorunuz.
Garanti Bankası, Taksim (028) EKSPO TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TL 629 65 97
İban TR68 0006 2000 0280 0006 2965 97
USD 908 24 41

İban TR84 0006 2000 0280 0009 0824 41
** USD ödemeler yalnızca Garanti'den
Garanti'ye kabul edilmektedir **

Paket Tur, Hizmet, Rezervasyon ve Satış Sözleşmesi
I- ÖDEMELER
A-Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %50'si, bakiyenin ise gezinin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi
gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, bedelinin
%35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.
B-İndirimli hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.
C- Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin, hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Cayma tazminatı
I/A maddesi ile aynıdır.

II- İPTAL /DEVİR
1.
Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli
yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali,
öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat
hakkı yoktur.
2.
A- Tüketici, hizmetin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde, ödemiş olduğu meblağdan vize alınmış ise
285 USD vize bedeli ve 100 USD hizmet bedeli mahsup edildikten sonra kendisine iade edilir.
BTüketici, hizmetin başlamasından 30-15 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini, 15 günden az
bir süre kala ise tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal
hükmündedir.
Cİndirimli hizmetin iptal/devri halinde tüketici, hizmet başlangıcından tam 15 gün öncesine kadar hizmet bedelinin
%50'sini, 15 günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
DÖzel ürünlerde, hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin
tamamı iade edilir. Tüketici, gezinin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %25'ini, 30-15
gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin
%75'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
ETüketicinin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini
tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir
maddelerinin istisnasıdır.
3Tüketici, hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir
sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin
başlangıcından evvel acentesine sunmakla yükümlüdür.
4Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; acente tüketici adına
yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret
iadesi yapılmaz.
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5Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin
başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında acente hizmet kapsamındaki otel
isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret
sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklilik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip,
tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

III- GENEL HÜKÜMLER
1- Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu
yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir.
2- Havayolunun ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; tüketicinin havayoluna kayıp veya hasar
TUTANAĞI düzenlettirmesi halinde, tazmin Hakkı havayolunun belirlediği sınırlar dahilindedir. Acenta havayolunun kusurundan
sorumlu değildir.
3- Satın alınan hizmete GRUP VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahildir. Münferit vize taleplerinde davetiye yolcu
sorumluluğundadır. Vize’nin itası veya reddi tamamen konsolosluk sorumluluğundadır.
4- Acente, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin
şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. Acente sorumluluğu dahilindeki hallerde,
tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde
tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında tüketiciye verilen ek ve /veya alternatif
düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması
tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
5- Tüketici, rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; 3.kişilerin
can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını
kabul eder.
6- Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, acente yetkilisine ve
konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur.
7- Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak acenteye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin işbirliği
yapma ve özenli davranma borcudur.
8- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla
görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
Acente'nin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer
tüketicilere rücu hakkı saklıdır.
9- 1618 sy yasanın 12. maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilememesi halleri
sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.
10Tüketici dilerse paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş
masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir
11Acentenin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB
KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.

TÜKETİCİ:

ACENTA:
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