
SC TRANSILVANIA HOLIDAY TRAVELS SRL  
SIBIU – 550399, str. Calea Dumbravii nr. 101  

   RO 794572; J32/100031992  
Tel: 0269233503 

office@turism.sobis.ro 
 

 
 
 

BON  DE  COMANDA NR …………. Data ………………… 
 
  
1.Calatorul (nume/prenume ) : ……………………… 
TEL 0754303854  comanda agentiei de turism SOBIS TURISM Societatea SC TRANSILVANIA HOLIDAY 
TRAVELS S.R.L  cu sediul in SIBIU, Str.Calea Dumbravii nr.101, tel. 0269233503 
e-mail: office@turism.sobis.ro, pachetul de servicii pentru: 
 
Destinaţia (Statiune/Oras): …………………………. 
Perioada: ……………………….. nr. zile/nr. nopţi de cazare: …………………………….. 
Mijloace de transport: ………………………………. 
Tipul şi categoria structurilor de primire: ……………………………. 
Servicii de masă: ………………….. 
Programul turistic…………………  
Alte servicii incluse: …………………………… 
Tip oferta: ………………………. 
Alte solicitări speciale (tip camera, etc): ………………………….. 
Nr. persoane pentru care se comandă pachetul de servicii/călătoria: ……………………. : - si varsta copiilor - 
Numele turistilor : ……………………………………..  
 
Valoarea serviciilor comandate: …………………………. 
 
Pachetul de servicii este organizat de …………………………. in calitate de Agentie organizatoare – tour operator. 
2. Agentia prezinta turistului programul pentru pachetul de servicii oferit  spre vanzare.  
3. Programul / Conditiile Generale de Vanzare, Bonul de comanda si  Voucherul sunt parte integranta (ca anexa ) 
la contractul NR.   …………………….   din ……………………. 
4.Renunţări, penalizări, despăgubiri Program Turistic : 
În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, 
el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează: 
    a) 50 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 90 de zile calendaristice 
înainte de data plecării; 
    b) 80 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 60  zile înainte de data plecării; 
    c) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 30 zile înainte de 
plecare sau pentru neprezentarea la program. 
    d) 100% din pretul pachetului de servicii ce face parte dintr-o promotie speciala (exe: early booking,last 
minute ) – promotie ce se supune unor conditii speciale. 
5.Plata serviciilor comandate: la completarea comenzii se poate achita integral contravaloarea serviciilor sau 
se poate achita un avans de 30% (………………… ), iar diferenţa se achită cel tarziu in data de ………………….. 
Plata serviciilor turistice exprimate in EURO se poate efectua în valuta specificată sau în RON la cursul de 
referinţă B.N.R. din ziua platii + 2 % (comision risc valutar). 
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