CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT
Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre (BOE 30 de novembre de 2007)
Llei 7/1998 de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació (BOE 14 d'abril de 1998)

www.politours.com

INTERVENEN
D'una part:
En qualitat d'Organitzador
Raó Social: POLITOURS S.A. C.I.F.: A50141969 Domicili Social: Coso, 46 50004 Zaragoza Títol-Llicència: CAA-19
Gestió oﬁcina / Adreça: Ronda de Sant Pere, 19-21, 6ª-7ª. 08010 Barcelona
I en qualitat de Detallista
Agència: ___________________________________________ Ciutat: ___________________________ C.I.F.: ___________________
Títol-Llicència: ________________________ Població: ________________________________________________________________
D'una altra part en qualitat de consumidor-client
Sr./Sra. _________________________________________________ amb D.N.I.:_________________________ i amb domicili al carrer
______________________________________ de________________ amb telèfon ﬁxe ________________ i mòbil ________________
e-mail _________________________________________________ Nacionalitat ____________________ en nom i representació de les
demés persones incloses a la reserva: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Ambdues parts es reconeixen mutuament capacitat legal per comprometre's, acorden, lliure i voluntàriament, celebrar el present Contracte
de Viatge Combinat que se subjecta a las següents estipulacions.

ESTIPULACIONS
PRIMERA
Les característiques del viatge objecte d'aquest Contracte son les que es descriuen al Programa-Oferta, contingut en el Fulletó/Fulla Oferta
_________________________________________ amb les notes informatives, i en la documentació que es lliura, ambdós completen la
informació requerida en el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre i emparat per les dades de Reserva "Localizador nº"
___________ Com a norma general, els preus publicats en catàleg són preus comissionables (excepte taxes, visats, etc.), i els viatges a
mida tenen preus nets.
Altres característiques del Viatge i/o Observacions _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
SEGONA
També conformen el present Contracte de Viatge Combinat les Condicions Generals i d'Assegurança d'Assistència en viatge, descrites
en els Fulletons Generals (últimes pàgines) de l'Organitzador i/o en altres opuscles fulletons monogràﬁcs i fulles-ofertes on es detalla el
programa de viatge a realitzar, així com les Condicions Especials de Contractació, si les hi hagués, que ha donat al present Contracte.
TERCERA
El preu total i final del Viatge Combinat del present Contracte es de: ________________________________ Euros, incloses: assegurances
opcionals, visats (si foren necessaris), taxes d'avió i d'altres.
La modalitat de pagament es: _____________________________________________________________________________________________
El consumidor/contractant accepta tant les característiques del viatge al fet que es refereix l'Estipulació 1ª, les Condicions Generals al
fet que es fa referència en l'Estipulació 2ª, el preu i pagament indicat en l'Estipulació 3ª, així com l'epígraf de Protecció de Dades.
Per a les possibles despeses d'anul·lació, si es produïssin, seran repercutides en el viatger, segons l'establert en els Art. 154 K i 160 A
del Reial Decret 1/2007 de 16 de novembre.
En prova de la seva conformitat les parts signen el present Contracte a: _________________ a _______ de _________________ de 20____
Per l'Agència detallista
I el seu comitent POLITOURS, S.A.

Pel Consumidor/Contractant principal

(Nom, signatura i segell)

(Nom i signatura)

PROTECCIÓ DE DADES
El client autoritza, de forma expressa a POLITOURS, S. A., per tractar, de forma automatitzada o no, les dades personals necessàries,
amb l'única i exclusiva ﬁnalitat, de permetre la gestió i registre de les operacions subscrites entre les parts que assegurin la prestació del
servei, amb els diferents proveïdors objecte del contracte. D'igual forma, POLITOURS, S. A., informa que, d'acord amb el previst en la Llei
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L015/1999 de 13 de desembre), els titulars de les dades poden exercitar, a tot
moment, els seus drets d'accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició en la següent adreça postal: POLITOURS, S. A. - Seu Social C/ Coso.
46 - 50004 ZARAGOZA

