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Превод от немски език: Уведомяваме Ви, че е извършен превод на общите условия на 

туроператора от лицензирана преводаческа агенция, като travelisima.com не носи 

отговорност за верността на превода. 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ALLTOURS CLASSIC 

 

 

Следните условия за туристическо пътуване съставляват част от сключения договор за 

туристически пакет между Вас (оттук нататък Клиент) и нас (оттук нататък 

Туроператор).  

 

С изключение на разпоредбата в раздел 2.1 а), тези условия се прилагат съответно и за 

договори за предоставяне на услуга за настаняване без допълнителни туристически 

услуги (напр. само хотел, само ваканционен апартамент, само ваканционно жилище). С 

изключение на разпоредбите в параграфи 2.1 а); 5.7; 11.2; 11.3 и 16, те се отнасят 

съответно и за договори за услуги за въздушен превоз без допълнителни туристически 

услуги (само полет). 

1. Сключване на договор за туристическо пътуване / задължение за съпътстващи 

пътуващи 

1.1. Следното се отнася за всички канали за резервация (например в туристическа 

агенция, директно с туроператора, по телефона, онлайн и т.н.): 

а) Основата на тази оферта е рекламата за туристическото пътуване и допълнителната 

информация, предоставена от туроператора за съответното пътуване, при условие че те 

са на разположение на клиента при резервация. 

б) Клиентът е отговорен за всички договорни задължения на пътуващите, за които 

прави резервацията, както и за неговите собствени, доколкото е приел това задължение 

чрез изрична и отделна декларация. 

в) Ако съдържанието на потвърждението за пътуване на туроператора се различава от 

съдържанието на резервацията, туроператорът прави нова оферта, с която е обвързан за 

период от 10 дни. Договорът се сключва въз основа на тази нова оферта, при условие че 

туроператорът е посочил промяната по отношение на новата оферта и е изпълнил 

своите преддоговорни информационни задължения и клиентът заявява съгласието си 

пред туроператора чрез изрична декларация или първоначална вноска / плащане на 

цената на пътуването в рамките на обвързващия период. 

г) При резервиране на пътувания, които все още не са рекламирани в каталога 

(предварителна резервация), съдържанието на договора за пътуване се основава на 

бъдещата реклама за пътуване, приложима за пътуването, и допълнителна информация, 

предоставена от туроператора за съответното пътуване. Клиентът може да анулира 

такива предварителни резервации безплатно в рамките на 10 дни след получаване на 
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окончателното потвърждение на резервацията и на рекламата за пътуване, както и 

допълнителната информация за пътуването. Ако това не се случи, договорът за 

туристическо пътуване със съдържанието, с което е потвърден окончателно от 

туроператора, е обвързващ. 

д) Преддоговорната информация, дадена от туроператора за съществените 

характеристики на туристическите услуги, цената на пътуването и всички 

допълнителни разходи, начините на плащане, минималният брой участници и 

фиксираните такси за анулация (в съответствие с член 250 § 3 № 1,3-5 и 7 от УЗ на ГК) 

няма да бъдат част от договора за туристически пакет, само при условие че това е 

изрично договорено между страните. 

е) Ако намаленията на цените са обвързани с възрастта, възрастта при започване на 

изпълнението на туристическия пакет е определяща; за малки деца до 2 години, 

възрастта на договорената дата за връщане. 

1.2. За резервации, направени устно, по телефона, писмено, по имейл, SMS или 

факс, се прилага следното: 

а) С резервацията (регистрация за пътуване) клиентът предлага на туроператора 

обвързващото сключване на договора за туристически пакет. 

б) Договорът е сключен, когато се получи потвърждение за пътуването от страна на 

туроператора. При или веднага след сключването на договора, туроператорът ще 

изпрати на клиента потвърждение за пътуване на траен носител, което отговаря на 

законовите изисквания, освен ако пътуващият има право на потвърждение за пътуване 

на хартиен носител в съответствие с член 250 Раздел 6, параграф 1, изречение 2 от УЗ 

на ГК, тъй като договорът е сключен при едновременно физическо присъствие на двете 

страни или извън търговските обекти. 

1.3. За резервации в електронни бизнес транзакции (напр. интернет, приложение, 

телемедия) за сключването на договора се отнася следното:  

а) Процесът на електронна резервация е обяснен на клиента в съответното приложение. 

б) Клиентът има съответна опция за корекция, за да коригира своите записи, да изтрие 

или да нулира целия формуляр за резервация, чието използване е обяснено. 

в) Посочени са договорните езици, предлагани за електронна резервация. 

г) Доколкото текстът на договора е запазен от туроператора, клиентът ще бъде 

информиран за това и възможността за по-късно извличане на текста на договора. 

д) Натискайки бутона „резервирайте със задължение за плащане“ или с подобна 

формулировка, клиентът предлага на туроператора обвързващото сключване на 

договор за туристически пакет. 
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е) Клиентът веднага ще получи потвърждение на регистрацията си за пътуване по 

електронен път (потвърждение за получаване). 

ж) Предаването на регистрацията за пътуване чрез натискане на бутона не оправдава 

претенцията на клиента за сключване на договор. 

з) Договорът е сключен само когато клиентът получи на траен носител потвърждение за 

пътуване от туроператора. Ако потвърждението за пътуване се издава веднага след 

натискане на бутона „резервирай със задължение за плащане” чрез показване на 

потвърждението за пътуване директно на екрана, договорът за туристически пакет е 

сключен с показването на това потвърждение за пътуване. В този случай не е 

необходимо междинно уведомяване за получаване на резервацията в съответствие с е) 

по-горе, при условие че на клиента се предлага възможност да го запази на траен 

носител или да разпечата потвърждението за пътуване. Обвързващият характер на 

договора за туристически пакети обаче не зависи от това дали клиентът действително 

използва тези опции за запазване или печат. 

1.4. Туроператорът посочва, че съгласно законовите разпоредби (§§ 312, параграф 7, 

312g, параграф 2, изречение 1 № 9 от ГК), не съществува право на отмяна за договори 

за туристически пакети съгласно § 651a и § 651c от ГК, които са били сключени от 

разстояние, но съществуват само законовите права на отмяна и прекратяване, по-

специално правото на отмяна съгласно § 651з. Съществува обаче право на отмяна, ако 

договорът за туристически услуги съгласно § 651а от ГК е сключен извън търговските 

обекти, освен ако устните преговори, на които се основава сключването на договора, не 

се основават на предишна поръчка от потребителя; в последния случай няма право на 

отмяна. 

2. Плащане 

2.1. 

а) Туроператорите и туристическите агенти могат да поискат или приемат плащания 

върху цената на пътуването преди завършване на туристическия пакет, ако има влязъл 

в сила договор за застраховка на плащанията на клиента и клиентът получи 

застрахователен сертификат с името и данните за контакт на застрахователите на 

клиентски плащания по ясен, разбираем и видим начин. 

б) След сключване на договора се заплаща първоначална вноска от 20 процента от 

цената на туристическото пътуване. Разходите за застраховка за пътуване, сключена 

чрез туроператора, се дължат изцяло заедно с първоначалната вноска; ако 

застраховката е сключена на по-късна дата, датата на падежа настъпва незабавно. За 

резервации „само хотел“ от дестинациите на каталожните програми Балеарски острови 

и испанското крайбрежие (Balearen & Spanische Küste), Далечни дестинации (Fernweh), 

Гърция и Кипър (Griechenland & Zypern), Канарските острови (Kanaren), Слънчеви 

мечти и Турция (Sonnenträume und Turkei), първоначалната вноска е 20% плюс такса за 

обслужване от 36,00 EUR на човек. Останалата част от цената трябва да бъде платена 



4 
 

не по-късно от 28 дни преди датата на пътуването (потвърждаване на получаването на 

плащането), при условие че правото на отмяна на туроператора вече не може да бъде 

упражнено поради причината, посочена в раздел 9. 

в) Ако туристическата агенция на клиента е избрала директно инкасиране чрез 

туроператора, първоначалната вноска, както и плащането на останалата част на цената  

с ефект на освобождаване на задължението могат да бъдат направени само директно на 

туроператора. Прилагат се следните условия на плащане: първоначалната вноска 

трябва да бъде направена в рамките на 10 дни след получаване на потвърждението за 

пътуване. Клиентът трябва да плати останалата част от цената до 28 дни преди 

започване на изпълнение на туристическия пакет. Ако между резервацията на 

пътуването и започване на изпълнение на туристическия пакет има по-малко от 29 дни, 

пълният размер на цената на пътуването се дължи незабавно; за резервации, направени 

от 21 дни преди заминаването, цената може да бъде платена само по банков път. В 

случай на плащания с директен дебит, клиентската сметка ще бъде дебитирана в 

гореспоменатия момент. За плащания с SEPA директен дебит, организаторът се нуждае 

от така наречения „мандат“, който позволява на текущата сметка на клиента да бъде 

дебитирана с цената, която трябва да бъде платена (първоначална вноска и плащане на 

останалата част от цената) чрез директен дебит. Туроперторът има право да съкрати 

стандартния период от 14 календарни дни за предварително уведомление (така 

нареченото предизвестие) за SEPA директен дебит до един ден преди SEPA директния 

дебит. 

2.2. Ако клиентът не извърши първоначалната вноска и / или плащане на останалата 

част от цената съгласно договорените дати за плащане, въпреки че туроператорът е 

готов и може да предостави правилно договорните услуги, изпълнил е законовите си 

задължения за информация и клиентът няма законово или договорно право на 

задържане, туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет след 

напомняне за краен срок и да начисли на клиента такси за прекратяване в съответствие 

с раздел 5.2, точка 2-5.5. Пълното заплащане на цената на туристическото пътуване е 

предпоставка за доставката на документите за пътуване. Туроператорът не е длъжен да 

предаде документите за пътуване преди окончателното плащане. 

3. Промени в услугите преди началото на пътуването 

3.1. Отклоненията от съществените характеристики на туристическите услуги от 

уговореното съдържание на договора за туристически пакет, които стават необходими 

след сключването на договора и не са допуснати от туроператора недобросъвестно, са 

разрешени на туроператора преди началото на пътуването, при условие че 

отклоненията са незначителни и не засягат цялостната програма на пътуването. 

3.2. Туроператорът е длъжен да информира на траен носител клиента за промени в 

услугата веднага след като разбере причината за промяната по ясен, разбираем и видим 

начин.  



5 
 

3.3. В случай на значителна промяна в съществена характеристика на туристическа 

услуга, клиентът има право в рамките на разумен срок, определен от туроператора 

едновременно с уведомяването за промяната, или да приеме промяната, или да 

прекрати безплатно договора за туристически пакет, или да поиска участие в 

туристически пакет-заместител, ако туроператорът е предложил такъв.   

Клиентът има избор да отговори на съобщението на туроператора или не. Ако клиентът 

реагира на туроператора, той може или да се съгласи с промяната в договора, да поиска 

участие в туристически пакет-заместител, ако е предложен такъв, или да прекрати 

договора безплатно. 

Ако клиентът не отговори на туроператора или не отговори в рамките на зададения 

срок, уведомената промяна се счита за приета. Клиентът трябва да бъде информиран за 

това в декларацията в съответствие с раздел 3.2 по ясен, разбираем и видим начин. 

3.4 Всички евентуални гаранционни претенции остават незасегнати, доколкото 

променените услуги страдат от несъответствие. Ако туроператорът е имал по-ниски 

разходи за изпълнението на промененото пътуване или туристическия пакет-заместител 

със същото качество, на клиента трябва да бъде възстановена разликата в съответствие 

с раздел 651 m параграф 2 от ГК. 

4. Промяна на цената след сключване на договора 

Туроператорът може едностранно да увеличи цената на пътуването, ако увеличението 

на цената на пътуването възниква непосредствено от увеличение след сключването на 

договора на някое от следните: 

а.) Увеличение на цената за превоз на хора поради по-високите разходи за гориво или 

други енергийни източници, 

б.) Увеличение на данъци и други такси за договорени туристически услуги, като 

туристически такси, пристанищни или летищни такси, или 

в.) Промени в обменните курсове, приложими за въпросния туристически пакет. 

Туроператорът уведомява пътуващия на траен носител по ясен и разбираем начин за 

увеличението на цената и го информира за причините за това и за последващото 

изчисляване на увеличението на цената. 

Увеличението на цената е ефективно само ако отговаря на тези изисквания и 

пътуващият е информиран не по-късно от 20 дни преди началото на пътуването. При 

договор за предоставяне на услуга за настаняване без допълнителни туристически 

услуги (напр. само хотел, само ваканционен апартамент, само ваканционна къща), 

общите условия на alltours classic изискват също така да има повече от 4 месеца между 

сключване на договора и уговорена дата на пътуване и обстоятелства, водещи до 

увеличението, не са настъпили преди сключването на договора и не са били 

предвидими от туроператора при сключване на договора.  
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Ако договорът предвижда възможност за увеличение на цената на пътуването, 

пътуващият може да поиска намаляване на цената на пътуването, ако и до степен, в 

която цените, митата или обменните курсове, посочени в параграф 1, изречение 1, 

номер 2, са се променили след сключването на договора и преди началото на 

пътуването и това се дължи на по-ниски разходи за туроператора. Ако в края на 

пътуването е платено повече от дължимата сума съгласно това, допълнителната сума 

трябва да бъде възстановена от туроператора. Туроператорът може да приспадне 

действително направените административни разходи от допълнителната сума, която 

трябва да бъде възстановена. При поискване той трябва да предостави на пътуващия 

доказателства за размера на направените административни разходи. Ако увеличението 

на цената, запазено в договора съгласно раздел 651е (1), надвишава 8 процента от 

цената на пътуването, туроператорът може да предложи на пътуващия съответно 

увеличение на цената и да поиска от пътуващия в срок, определен от туроператора, 

който трябва да бъде разумен, 

1. да приеме предложението за увеличаване на цената или 

2. да декларира прекратяване на договора. 

Клиентът има избор дали да отговори на съобщението на туроператора или не. Ако 

клиентът реагира на туроператора, той може или да се съгласи с увеличението на 

цената, или да прекрати договора безплатно, или да поиска участие в туристически 

пакет-заместител, ако такова му е било предложено. Ако клиентът не отговори на 

туроператора или не отговори в определения срок, уведоменото увеличение на цената 

се счита за прието. 

Клиентът трябва да бъде информиран за това в декларацията в съответствие с раздел 

3.2 по ясен, разбираем и видим начин. Ако туроператорът е имал по-ниски разходи за 

изпълнение на туристическия пакет-заместител със същото качество, на клиента трябва 

да бъде възстановена разликата в съответствие с раздел 651м параграф 2 от ГК. 

5. Прекратяване на договора от страна на клиента преди началото на пътуването / 

такса за прекратяване на договора 

5.1. Клиентът може да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди 

началото на пътуването. Прекратяването трябва да бъде декларирано пред 

туроператора. Ако пътуването е резервирано чрез туристически агент, прекратяването 

може да бъде обявено и пред него. На клиента се препоръчва да декларира 

прекратяването на траен носител. 

5.2 Ако клиентът прекрати договора преди началото на пътуването или ако не започне 

пътуването, туроператорът губи правото на цената на пътуването. 

Вместо това, туроператорът може да поиска подходящо обезщетение, ако не е 

отговорен за прекратяването или ако в мястото на дестинацията или в непосредствена 

близост до него настъпват извънредни обстоятелства, които засягат значително 

изпълнението на туристическия пакет или превоза на хора до дестинацията. 
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Непреодолими и извънредни обстоятелства са обстоятелства, които са извън контрола 

на туроператора и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били 

предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване. 

5.3. Размерът на обезщетението се определя от цената на пътуването минус стойността 

икономиите на разходи от туроператора, както и минус приходите от алтернативно 

използване на туристическите услуги, което при поискване на клиента, трябва да бъде 

оправдан от туроператора. Туроператорът е определил следната фиксирана такса за 

обезщетение, отчитайки периода между декларацията за прекратяване и началото на 

пътуването, както и отчитайки очакваните икономии на разходи и очакваните приходи 

от алтернативното използване на туристическите услуги. Обезщетението ще бъде 

изчислено след датата на получаване на декларацията за прекратяване със следните 

такси за прекратяване: 

а) Туристически пакети / само хотел / само автомобил под наем 

до 30 дни преди началото на пътуването 25% от цената на пътуването 

29-22 дни преди началото на пътуването 35% от цената на пътуването 

21-14 дни преди началото на пътуването 50% от цената на пътуването 

13-7 дни преди началото на пътуването  65% от цената на пътуването 

6 - 4 дни преди началото на пътуването 75% от цената на пътуването 

От 3 дни преди началото на пътуването 80% от цената на пътуването. 

Моля, обърнете внимание: резервации само за хотел от дестинациите на каталожните 

програми Балеарски острови, Далечни дестинации, Гърция и Кипър, Канарски острови, 

Слънчеви мечти и Турция плюс такса за обслужване от 36,00 евро на човек. 

б) Ваканционни жилища (на жилищна единица) 

до 45 дни преди началото на наемния период  25% от цената на пътуването 

до 35 дни преди началото на наемния период  50% от цената на пътуването 

от 34 дни преди началото на наемния период  80% от цената на пътуването 

в случай на неявяване     90% от цената на пътуването  

 

в) Резервации само за полет 

до 30 дни преди началото на пътуването   50% от цената на пътуването 

29 до 3 дни преди началото на пътуването  75% от цената на пътуването 

от 2 дни преди началото на пътуването   80% от цената на пътуването  

 

5.4. Във всеки случай клиентът има възможност да докаже, че съответното 

обезщетение, на което туроператорът има право, е значително по-ниско от изисканата 

от него фиксирана такса за обезщетение. 

5.5. Туроператорът си запазва правото да изисква по-висока, индивидуално изчислена 

такса за обезщетение вместо горната фиксирана такса, при условие че туроператорът 

може да докаже, че е направил значително по-високи разходи от приложимата 
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фиксирана такса за обезщетение. В този случай, туроператорът е длъжен конкретно да 

определи количествено и да обоснове необходимото обезщетение, като вземе предвид 

икономиите на  разходи, както и минус приходите от алтернативно използване на 

туристическите услуги. 

5.6. Ако туроператорът е задължен да възстанови цената на пътуването в резултат на 

прекратяване на договора, той трябва да плати незабавно, но във всеки случай в 

рамките на 14 дни от получаване на декларацията за прекратяване. 

5.7. Законовото право на клиента съгласно §651е от ГК да поиска от туроператора чрез 

уведомяване на постоянен траен носител, друго лице да поеме правата и задълженията 

по договора за туристически пакет вместо него, остава незасегнато от по-горните 

условия. Такава декларация е във всеки случай своевременна, ако е получена от 

туроператора 7 дни преди началото на пътуването. Първоначалните и новите участници 

в пътуването са солидарно отговорни за цената на пътуването и допълнителните 

разходи, произтичащи от промяната на лицето, което ще участва в пътуването в 

съответствие с раздел 651 e от ГК. 

6. Промени на резервациите 

6.1. След сключването на договора, клиентът няма право да променя датата на 

пътуване, дестинацията, мястото на заминаване, настаняването или вида на транспорта 

(промяна на резервацията). Това не важи, ако промяна на резервацията е необходима, 

тъй като туроператорът не е предоставил на пътуващия никаква, или е предоставил 

неадекватна или неправилна преддоговорна информация в съответствие с член 250 §3 

от УЗ на ГК; в този случай е възможна безплатна промяната на резервацията. 

Ако в останалите случаи се направи промяна на резервацията по желание на клиента, в 

допълнение към променената цена на пътуването и всички допълнителни разходи, 

възникващи от промяната, които могат да бъдат доказани от туроператора, ще се дължи 

такса за промяна на резервацията в размер на 40,00 евро на човек. Тези условия се 

отнасят и за промени или корекции на имена. Ако транспортната услуга вече не е 

налична (резервация само на хотел) или хотелската услуга вече не е налична (само 

резервация на полет), ще бъде начислена фиксирана такса за прекратяване в 

съответствие с раздел 5.3.  

Промени на резервациите се извършват по актуалната цена в деня на промяната на 

резервацията. В случай на промяна в резервираното настаняване (напр. промяна на 

категорията на стаята, заетост на резервираната стая, вида на изхранването или датата 

на пътуване), цената за променената услуга ще бъде изчислена по актуалната цена по 

каталога в датата на промяната на резервацията. 

6.2. Желанията на клиента за промяна на резервацията, направени по-късно от 30 дни 

преди започване на изпълнението на туристическия пакет, ако изобщо са възможни, 

могат да бъдат изпълнени само след прекратяване на договора за туристическо 

пътуване при условията, посочени в раздел 5 и едновременна нова регистрация. Това не 
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се отнася за желания за промяна на резервацията, при които възникват незначителни 

разходи. 

6.3. Промени в резервацията на пътуването след началото на пътуването са възможни 

само в изключителни случаи. Те трябва да бъдат направени при отговорния 

представител. 

Предпоставка за промяна на продължителността на пътуването е наличието на 

свободно място в самолета за връщане, а в случай на удължаване на престоя, 

разпределената стая да е свободна за периода на удължаване. Допълнителните разходи, 

произтичащи от промяната на резервацията на пътуването, ще бъдат поети от клиента. 

Таксата за промяна на резервацията в чужбина е 40,00 евро на човек. 

7. Неизползвани услуги  

Ако пътуващият не използва отделни туристически услуги, които туроператорът е 

готов и е могъл да предостави в съответствие с договора поради причини, дължими на 

пътуващия, той няма право на пропорционално възстановяване на цената на 

пътуването, доколкото такива причини не му дават законово право на безплатна отмяна 

или да прекрати договора за пътуване. Туроператорът ще се стреми да получи 

възстановяване на икономиите на разходи от доставчика на услуги. Това задължение не 

се прилага, ако съответните разходи са напълно незначителни. 

8. Застраховка 

Препоръчваме да сключите цялостен пакет туристическа застраховка, по-специално 

включително застраховка за отмяна на пътуване (която може да бъде резервирана и 

отделно). Премията се дължи с първоначалната вноска на цената на туристическото 

пътуване; в случай на по-късно сключване на договора - в рамките на 

застрахователните условия - датата на падежа е незабавна. 

Всеки застрахователен договор ще влезе в сила едва след като премията бъде платена. 

При застраховката за отмяна на пътуване, застрахователното покритие започва със 

сключването на застрахователния договор за резервираното пътуване. Пълната 

застраховка включва застраховка за отмяна на пътуване, застраховка за багаж, здравна 

застраховка и застраховка за спешна помощ. За повече подробности, моля, вижте 

информацията за „Туристическа застраховка“, отпечатана в раздела за цените. Ако 

настъпи застрахователно събитие, незабавно уведомете MDT Travel underwriting GmbH, 

Daimlerstr. 1а, 63303 Драйайх. Туроператорът не участва в уреждането на искове. 

9. Анулация поради недостигане на минималния брой участници 

9.1. Туроператорът може да прекрати договора за туристическо пътуване поради 

недостигане на минималния брой участници, в случай че: 
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а. в съответната преддоговорна информация е посочен минималният брой участници, 

както и моментът, до който клиентът трябва да е получил декларацията най-късно до 

договореното начало на пътуването, и 

б. в потвърждението за пътуване посочва минималния брой участници и последния 

срок за анулация. 

Анулацията трябва да бъде заявена на клиента най-късно в деня, посочен на клиента в 

преддоговорната информация и потвърждението за пътуване. 

Ако е очевидно в по-ранен момент, че не може да бъде достигнат минималният брой 

участници, туроператорът трябва незабавно да се възползва от правото си на отмяна. 

9.2. Ако пътуването не се извършва по тази причина, туроператорът трябва незабавно, 

но във всеки случай в рамките на 14 дни след декларацията за отмяна, да възстанови 

плащанията на клиента за цената на пътуването. 

10. Прекратяване по поведенчески причини 

Туроператорът може да прекрати договора за пътуване, без да спазва срок за 

предизвестие, ако пътуващият, независимо от предупреждение от страна на 

туроператора, системно нарушава или ако се държи в противоречие с договора до 

такава степен, че незабавното прекратяване на договора е оправдано. Това не се 

прилага, ако поведението, противоречащо на договора, е причинено от нарушение на 

информационните задължения на туроператора. Ако туроператорът прекрати договора, 

той си запазва правото на цената на пътуването; той обаче трябва да отчете икoномиите 

на разходи, както и приходите от алтернативното използване на неизползваните услуги, 

включително сумите, възстановени му от доставчиците на услуги. 

11. Задължението на пътуващия да сътрудничи 

11.1. Документи за пътуване 

Клиентът трябва да информира туроператора или неговия туристически агент, чрез 

когото е резервирал туристическия пакет, ако не получи необходимите документи за 

пътуване в срока, съобщен от туроператора. 

11.2. Уведомяване за несъответствия / искане за коригиращи действия 

Ако пътуването е предоставено с несъответствия при пътуване, пътуващият може да 

поиска коригиращи действия. 

Ако туроператорът, в резултат на виновно недокладване на несъответствието, не е 

могъл да предприеме коригиращи действия за отстраняването му, пътуващият не може 

да предяви нито искове за намаление съгласно §651m от ГК, нито искове за 

обезщетение съгласно §651n от ГК.  

Пътуващият е длъжен незабавно да уведоми за несъответствия представителя на 

туроператора на място. Ако представител на туроператора не е на разположение на 
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място, туроператорът трябва да бъде информиран за всички несъответствия при 

пътуване в звеното за контакт, предоставено от туроператора; информация за 

наличността на представител на туроператора на място или неговото местно звено за 

контакт се съдържа в потвърждението за пътуване. Пътуващият обаче може също така 

да информира за несъответствия туристическия агент, чрез когото е резервирал 

туристическия пакет. 

Представителят на туроператора е инструктиран да предприеме коригиращи действия, 

ако това е възможно. Той обаче не е упълномощен да признава искове. 

11.3. Определяне на краен срок преди прекратяване на договора 

Ако клиент / пътуващ иска да прекрати договора за туристически пакет поради 

несъответствие при пътуването от вида, описан в раздел 651i (2) от ГК, ако е значимо, 

съгласно раздел 651l от ГК, той първо трябва да определи разумен срок за туроператора 

за коригиращи действия. Това не важи само ако туроператорът откаже да отстрани 

несъответствието или ако е необходимо незабавно отстраняване. 

12. Въздушно превоз 

12.1. Промените в часовете на полета или маршрута, дори и в кратки срокове, са 

разрешени в обхвата на раздел 3.1 от тези условия. Ако клиентът вече е в дестинацията 

по време на промяната, информацията за промяната се извършва чрез публикуване на 

информационните табла, отпечатване в информационните папки, намиращи се в 

съответния ваканционен комплекс или директно чрез хотелския представител. 

Независимо от това, клиентът носи отговорност за това да се информира за обратния 

полет или часовете за вземане от хотела за трансфер до летището 24 часа преди датата 

на заминаване по график, чрез местния представител по телефона, използвайки 

информационните табла или папки. 

12.2. Ако клиентът не използва хотелски представител в дестинацията, защото 

например е резервирал само полети без допълнителни услуги от туроператора, той е 

длъжен да потвърди чрез авиокомпанията точния час на обратния полет поне 24 часа 

преди обратния полет. 

12.3. Багажът се транспортира въз основа на условията на съответния превозвач. 

Пътуващият може да намери правилата за багажа и условията за превоз на отделните 

авиокомпании на уебсайта: https://www.alltours.de/servicehilfe/befoerderungsbedingungen 

да се обади или да попита съответния договорен въздушен превозвач. 

В рамките на пътуването със самолет обикновено правилото е по един багаж на гост. 

По принцип това не се отнася за малки деца до двегодишна възраст, които нямат 

собствена седалка в самолета. Всички по-високи норми за безплатен багаж и разходите 

за свръх-багаж се основават на условията за превоз на съответния опериращ въздушен 

превозвач. 

https://www.alltours.de/servicehilfe/befoerderungsbedingungen
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Лекарствата за лична употреба и ценности не трябва да се носят в регистрирания багаж 

(в рамките на приложимите разпоредби за безопасност), а в ръчния багаж. Животните, 

дъските за сърф, велосипедите, оборудването за голф и други обемисти предмети като 

инвалидни колички не са част от нормалния багаж за пътуване. Клиентът трябва сам да 

регистрира превоза при съответната авиокомпания; всички разходи, направени за 

превоза, включително в дестинацията, се поемат от клиента. 

При резервация на няколко хотела, трансферът между хотелите не е включен в цената 

на туристическото пътуване.  

Обръщаме внимание на пътуващия, че загуба на багаж, повреда и закъснения във 

връзка с пътуване със самолет трябва да бъдат докладвани незабавно на място чрез 

Протокол за нередовност на багажа  („P.I.R.“) на отговорната авиокомпания в 

съответствие с разпоредбите на авиационното законодателство. Авиокомпаниите и 

туроператорите могат да откажат обезщетения въз основа на международни 

споразумения, ако Протоколът за нередовност на багажа  не е попълнен. В случай на 

повреда на багажа, уведомяването за повреда трябва да се направи в рамките на 7 дни, а 

в случай на закъснение в рамките на 21 дни от доставката. 

В допълнение, загубата, повредата или погрешното насочване на багажа трябва да 

бъдат докладвани незабавно на туроператора, неговия представител или на неговото 

звено за контакт, или на туристическия агент. 

Това не освобождава пътуващия от докладване на щетите на авиокомпанията в 

съответствие с а) в рамките на горепосочения период. 

12.4.  Крайният срок за регистрация на гишето е 120 минути преди определеното време 

за излитане. 

12.5. Директните полети не винаги са „нон-стоп полети“ и могат да включват 

междинни кацания. 

12.6.  Исковете в случаи на отказ за достъп на борда, анулиране и забавяне на полета в 

съответствие с Регламент № 261/2004 на ЕС не трябва да бъдат насочени към 

туроператора, а единствено и само до опериращата авиокомпания. 

13. Ограничение на отговорността 

13.1. Договорната отговорност на туроператора за щети, които не са телесни повреди и 

не са причинени виновно, е ограничена до трикратната цена на туристическото 

пътуване. Всички възможни претенции в съответствие с международни споразумения 

или законови разпоредби, основаващи се на такива, остават незасегнати от 

ограниченията. 

 

13.2. Туроператорът не носи отговорност за прекъсвания на услугите, телесни 

наранявания или имуществени щети във връзка с туристически услуги, които са 

посреднически като услуги на трети страни (например екскурзии, организирани от 

трета страна, спортни събития, посещения на театър, изложби), ако тези услуги са 
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изрично посочени в рекламата за пътуването и потвърждението за пътуването, и 

самоличността и адресът на партньора по договора, който се явява трета страна, са ясно 

обозначени като външни услуги, така че те не могат да бъдат разпознати за пътуващите 

като част от туристическия пакет на туроператора и са избрани отделно. 

Раздели 651b, 651c, 651w и 651y от ГК остават незасегнати. 

Туроператорът обаче носи отговорност, ако и доколкото вредата на пътуващия е 

причинена от нарушение на задължението на туроператора за консултиране, 

информиране или организиране. 

 

14. Предявяване на искове: адресат, информация за разрешаване на 

потребителски спорове 

14.1. Пътуващият трябва да предявява исковете срещу туроператора съгласно § 651i, 

параграф 3 № 2 - 7 от ГК. Предявяването може да бъде направено и чрез туристически 

агент, ако туристическият пакет е резервиран чрез този туристически агент. 

Препоръчва се предявяване на траен носител. 

 

14.2. По отношение на Закона за уреждане на потребителски спорове, туроператорът 

посочва, че не участва в доброволното разрешаване на потребителски спорове.  

Ако уреждането на потребителски спорове стане задължително за туроператора след 

отпечатване на тези условия за пътуване, туроператорът ще информира клиента за това 

в подходяща форма. Туроператорът посочва европейската платформа за онлайн 

разрешаване на спорове за всички договори за пътуване, сключени в електронни 

правни сделки http: /ec.europa.eu/consumers/odr. 

15. Задължение за предоставяне на информация за самоличността на опериращия 

въздушен превозвач  

Регламентът на ЕС за информиране на пътниците за самоличността на опериращия 

въздушен превозвач задължава туроператора при резервация да информира клиента за 

самоличността на опериращата авиокомпания за всички услуги на въздушния превоз, 

които трябва да се предоставят в рамките на резервираното пътуване.  

Ако опериращата авиокомпания все още не е определена по време на резервацията, 

туроператорът е длъжен да информира клиента за авиокомпанията или 

авиокомпаниите, които е вероятно да изпълняват полета или полетите. Веднага след 

като туроператорът знае коя авиокомпания ще изпълнява полета, той трябва да 

информира клиента. Ако авиокомпанията, посочена на клиента като оперираща 

авиокомпания, се промени, туроператорът трябва да информира клиента за промяната. 

Той трябва незабавно да предприеме всички разумни стъпки, за да гарантира, че 

клиентът е информиран за промяната възможно най-скоро. 

Списъкът на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на ЕС 

(списък на Общността, наричан преди „черен списък“) е достъпен на следния уебсайт: 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/ safety / air-ban / index_de. htm 
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16. Паспортни, визови и здравни разпоредби 

16.1. Туроператорът ще информира пътуващия за общите изисквания за паспорт и виза, 

както и за здравните формалности в държавата на дестинацията, включително 

приблизителните срокове за получаване на необходимите визи преди сключването на 

договора и всички промени в тях преди започване на изпълнението на туристическия 

пакет. 

16.2. Пътуващият е отговорен за осигуряването и носенето на документите за пътуване, 

изисквани от властите, всички необходими ваксинации и спазването на митническите и 

валутните разпоредби. Отрицателните последици, които възникват от неспазването на 

тези разпоредби, например заплащането на разходите за анулация, се поемат от 

пътуващия. Това не важи, ако туроператорът не е информирал клиента, или го е 

информирал неадекватно или неправилно. 

16.3. Туроператорът не носи отговорност за своевременното издаване и достъп до 

необходимите визи от съответното дипломатическо представителство, ако клиентът му 

е възложил поръчката, освен ако туроператорът не е нарушил собствените си 

задължения. 

17. Избор на приложимо право и място на юрисдикция 

17.1. За договорните отношения между пътуващия и alltours flugreisen gmbh се прилага 

единствено и само германското право. Доколкото германското право по принцип не се 

прилага в случай на правни действия от страна на пътуващия срещу alltours flugreisen 

gmbh в чужбина за отговорността на alltoursflugreisen gmbh, германското право се 

прилага единствено и само по отношение на правните последици, по-специално по 

отношение на вида, обхвата и размера на исковете от пътуващия. 

17.2. Пътуващият може да съди alltours flugreisen GmbH само в местонахождението на 

тяхното седалище. 

За исковете, предявени от alltours Flugreisen GmbH срещу пътуващия, 

местожителството на пътуващия е решаващо, освен ако искът е насочен срещу 

регистрирани търговци или лица, които нямат общо място на юрисдикция в Германия, 

както и за лица, които след сключването на договора са преместили своето 

местожителство или обичайно пребиваване в чужбина или чието местожителство или 

обичайно пребиваване към момента на завеждане на делото не е известно. В тези 

случаи седалището на alltours flugreisen GmbH е решаващо. 

17.3 Горните разпоредби относно избора на приложимо право не се прилагат - ако и 

дотолкова, доколкото договорно неподлежащите на договаряне разпоредби на 

международни споразумения, приложими към договора за туристическо пътуване 

между пътуващия и alltours flugreisen GmbH водят до нещо различно в полза на 

пътуващия или - ако и доколкото върху договора за пътуване се прилагат 

незадължителни разпоредби в държавата-членка на ЕС, към която принадлежи 
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пътуващият, са по-благоприятни за пътуващия от гореспоменатите разпоредби или 

съответните германски разпоредби. 

18. Защита на данните 

Можете да намерите информация за защита на данните на нашия уебсайт 

www.alltours.de/ueber-uns/datenschutz 

Към септември 2020 г. 

Туроператор: 

alltours Flugreisen GmbH 

Dreischeibenhaus 1 

40211 Дюселдорф 

Телефон: +49 (0211) 5427-0 

 

 


