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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. 

 

256 УСЛОВИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ НА DER TOURISTIK 

DEUTSCHLAND GMBH 

Следните разпоредби, доколкото те са били действително договорени, ще бъдат 

съдържанието на договора за туристически пакет, сключен между Вас и нас (наричан 

по-долу „договор за туристическо пътуване“). Те допълват законовите разпоредби на 

§§ 651а - y от ГК (Гражданския кодекс) и членове 250 и 252 от Уводния закон към ГК и 

ги завършват.   

Отклоненията в съответната реклама за пътуването, както и индивидуалните 

споразумения имат превес пред тези условия на пътуване. 

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 нашата реклама на туристическото пътуване и нашата 

допълнителна информация за съответното туристическо пътуване, при условие че я 

имате по време на резервацията. Туристическите агенти и доставчиците на услуги 

(например хотели, превозвачи) не са упълномощени да сключват споразумения, да 

предоставят информация или да дават гаранции, които променят уговореното 

съдържание на договора за туристическото пътуване, надхвърлят обещаните по договор 

услуги или противоречат на туристическата реклама. Местни и хотелски брошури, 

които не се публикуват от нас, не са обвързващи за задължението ни за изпълнение, 

освен ако не са били част от договора за туристическото пътуване по споразумение с 

Вас . 

б) Вие носите отговорност за всички договорни задължения на пътуващите, за които 

правите резервацията, както и за Вашите собствени, доколкото сте приели това 

задължение чрез изрична и отделна декларация. 

в) Ако съдържанието на нашето потвърждение за пътуване се различава от 

съдържанието на резервацията, се предлага нова оферта, с която сме обвързани за 

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

че сме посочили промяната по отношение на новата оферта доколкото ние сме 

изпълнили преддоговорните си задължения за информация и Вие декларирате своето 

съгласие чрез изрична декларация или първоначална вноска в рамките на обвързващия 

период. 

http://travelisima.com/
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г) Преддоговорната информация, предоставена от наша страна за съществени 

характеристики на туристическите услуги, цената на пътуването и всички 

допълнителни разходи, начините на плащане, минималния брой участници и таксите за 

анулация (съгласно член 250 § 3 № 1 , 3 до 5 и 7 УЗ на ГК) не съставляват част от 

договора за туристическо пътуване, при условие че това е изрично договорено между 

страните. 

1.2 Следното се отнася за резервации, направени устно, по телефона, писмено, по 

имейл, SMS или по факс: 

а) С резервацията (заявката за пътуване) Вие ни предлагате обвързващо сключване на 

договор за туристическо пътуване. 

б) Договорът се сключва, когато е получено потвърждение за пътуването от 

туроператора. При сключване на договора или веднага след сключването на договора 

ще Ви изпратим потвърждение за пътуване в съответствие със законовите изисквания 

на траен носител (което Ви позволява да запазите декларацията непроменена или да я 

запазите, така че да бъде достъпна за Вас  в разумен период от време, например на 

хартия или по имейл), освен ако нямате право на потвърждение за пътуване на хартиен 

носител съгласно член 250 § 6, параграф 1, точка 2 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 платформи за онлайн-продажби (напр. интернет, 

приложение, телемедия) за сключването на договора се отнася следното: 

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

б) За да коригирате вашите записи, да изтриете или да анулирате целия формуляр за 

резервация, имате съответна опция за корекция, чието използване е обяснено. 

в) Посочени са договорните езици, предлагани за изпълнението на електронната 

резервация. 

г) Доколкото запазваме текста на договора, ще бъдете информирани за това и 

възможността за по-късно извличане на текста на договора. 

д) Чрез натискане на бутона „резервирай със задължение за плащане“ или с подобна 

формулировка, Вие ни предлагате обвързващо сключване на договор за туристическо 

пътуване. 

е) Ние незабавно ще потвърдим получаването на Вашата заявка за пътуване по 

електронен път (потвърждение за получаване). 

ж) Предаването на заявка за пътуване чрез натискане на бутона не Ви дава право на 

сключване на договор. 
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з) Договорът се сключва веднага щом получите нашето потвърждение за пътуване на 

траен носител. Ако потвърждението за пътуване се издава веднага след натискане на 

бутона „резервирай със задължение за плащане“, като пътуването се потвърждава 

директно на екрана, договорът за пътуване е сключен, когато се покаже това 

потвърждение за пътуване. В този случай не е необходимо междинно известие за 

получаване на резервацията в съответствие с буква е) по-горе, при условие че Ви се 

предлага възможност да го запазите на траен носител и да разпечатате потвърждението 

за пътуването. Въпреки това, обвързващият характер на договора за туристическо 

пътуване не зависи от това дали всъщност използвате тези опции за запис или печат. 

1.4 Бихме искали да отбележим, че съгласно законовите разпоредби на §§ 312 и сл. от 

ГК, не съществува право на отмяна за предлаганите туристически услуги, които са 

сключени от разстояние (по-специално писма, телефонни разговори, факсове, 

електронни поща, SMS, както и телемедия и онлайн услуги), освен законовите права на 

отмяна и прекратяване на договора, по-специално правото на отмяна съгласно § 651h от 

ГК. 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 / Документи за пътуване 

2.1 Ние и туристическите агенти можем да поискаме или да приемем плащания на 

цената на пътуването преди края на пътуването, само ако има влязъл в сила договор за 

защита на плащанията на клиента и Ви е даден застрахователен сертификат с името и 

данните за контакт на застрахователя на плащанията на клиента по ясен, разбираем и 

видим начин. След сключване на договора,  срещу предоставяне на застрахователен 

сертификат, се дължи първоначална вноска в размер на 20% от цената на пътуването. 

Останалата част от цената се дължи 28 дни преди началото на пътуването, при условие 

че застрахователният сертификат е бил предаден и правото ни на прекратяване на 

договора вече не може да бъде упражнено поради причината, посочена в раздел 7. 

Офертите за пътуване могат да доведат до по-ранни срокове за плащане за някои 

туристически услуги (например за някои специални тарифи за самолетни билети). 

2.2 Ако плащате с кредитна карта, сметката Ви ще бъде дебитирана автоматично на 

съответните падежи. 

2.3 Ако не извършите първоначалната вноска и / или плащане на останалата част от 

цената в съответствие с уговорените дати за плащане, въпреки че сме готови и можем 

да предоставим редовно договорните услуги, изпълнили сме законовите си задължения 

за информация и няма законово или договорно право за задържане във Ваша полза, 

имаме право след напомняне с краен срок, да прекратим договора за пътуване и да Ви 

начислим такси за прекратяване на договора в съответствие с раздел 4.2, изречения 2 до 

4.5. 
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2.4 Документите за пътуване обикновено се изготвят около 21 дни преди началото на 

туристическото пътуване и при необходимост в рамките на 24 часа за краткосрочни 

резервации. Документите за пътуване обикновено се изпращат по имейл или в 

разпечатана форма на Вашия туристически агент, чрез когото сте резервирали 

туристическите услуги, или директно до Вас след съответно споразумение.  

В случай на краткосрочни резервации на полети, в отделни случаи може да се договори 

документите за пътуване да бъдат депозирани на резервираното летище за заминаване. 

Те ще Ви бъдат дадени на летището след плащане. За допълнителните усилия, които 

това причинява, ще бъде начислена такса за обработка от 15 евро на номер на 

резервация. 

3. Промени в услугите преди началото на пътуването 

3.1 Отклонения в основните характеристики на туристическите услуги от уговореното 

съдържание на договора за туристическо пътуване, които стават необходими след 

сключването на договора и които не са възникнали недобросъвестно от наша страна, са 

ни разрешени преди началото на пътуването, при условие че отклоненията са 

незначителни и не засягат цялостната програма на пътуването.  

3.2 Длъжни сме да Ви информираме за промени в услугата веднага след като разберем 

причината за промяната на траен носител (напр. също по имейл, SMS или гласово 

съобщение) по ясен, разбираем и видим начин. 

3.3 В случай на значителна промяна в съществена характеристика на услугата за 

пътуване или отклонение от Вашите специални изисквания, които са станали част от 

договора за туристическо пътуване, имате право в разумен срок, определен от нас 

едновременно с уведомяването за промяна 

• или да приемете промяната 

• или да прекратите безплатно договора за пътуване 

• или да поискате участие в туристическо пътуване-заместител, ако сме предложили 

такова пътуване. 

Вие имате избор дали да реагирате на нашето съобщение или не. 

Ако няма никакъв или няма своевременен отговор до нас, съобщената промяна се счита 

за приета. Ще Ви посочим това в декларацията в съответствие с раздел 3.2. В противен 

случай, можете или да се съгласите с промяната в договора, или да поискате участие в 

туристическо пътуване-заместител, ако ви е било предложено, или да прекратите 

договора безплатно. 

 

3.4 Евентуални гаранционни претенции остават незасегнати, доколкото променените 

услуги страдат от несъответствия. Ако сме имали по-ниски разходи за изпълнението на 

промененото пътуване или туристическото пътуване-заместител със същото качество, 

разликата ще Ви бъде възстановена в съответствие с раздел 651m параграф 2 ОТ ГК. 
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4. Прекратяване на договора от страна на клиента преди началото на пътуването / 

такси за прекратяване на договора 

4.1 Можете да прекратите договора за туристическо пътуване по всяко време преди 

началото на пътуването. Прекратяването трябва да бъде обосновано пред нас. Ако 

пътуването е резервирано чрез туристически агент, прекратяването може да бъде 

заявено и пред този агент. Препоръчваме Ви да декларирате прекратяването на 

договора за пътуване на траен носител.  

 

4.2 Ако прекратите договора преди началото на пътуването или ако не започнете 

пътуването, ние ще загубим правото си на цената на пътуването. Вместо това, можем да 

поискаме подходящо обезщетение, ако не сме отговорни за прекратяването или ако в 

мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него настъпват извънредни 

обстоятелства, които засягат значително изпълнението на пътуването или превоза на 

хора до дестинацията. Непреодолими и извънредни обстоятелства са обстоятелства, 

които са извън нашия контрол и последиците от които не биха могли да се избегнат, 

дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване. 

4.3 Изчисляваме размера на обезщетението, като вземаме предвид периода между 

декларацията за анулация и началото на пътуването и като вземаме предвид очакваните 

икономии на разходи и очакваните приходи чрез алтернативно използване на 

туристическите услуги. За фиксираните такси за обезщетение,  моля вижте раздел 

18 от тези условия за пътуване по-долу.  

 

4.4 Във всеки случай, имате право да докажете, че разумното обезщетение, на което 

имаме право, е значително по-ниско от изискваната такса за обезщетение. 

 

4.5 Запазваме си правото да изискваме по-висока, индивидуално изчислена такса за 

обезщетение вместо горната фиксирана такса, при условие че можем да докажем, че 

сме направили значително по-високи разходи от приложимата фиксирана такса. В този 

случай ние сме длъжни конкретно да определим количествено и да обосновем 

необходимото обезщетение, като вземем предвид икономиите на разходи и минус това, 

което получаваме като приход при алтернативно използване на туристическите услуги.  

 

4.6 Ако сме длъжни да възстановим цената на пътуването в резултат на прекратяване на 

договора, ние ще платим незабавно, но във всеки случай в рамките на 14 дни от 

получаване на декларацията за прекратяване на договора. 

 

5. Промени на резервациите / заместване на участници  

 

5.1 След сключването на договора, Вие имате еднократна възможност да промените 

безплатно резервацията си до 14 дни преди началото на пътуването, по-специално по 

отношение на датата на пътуването, дестинацията, мястото на започване на изпълнение 

на туристическия пакет, настаняването или вида транспорт (промяна на резервацията). 

Общата стойност на новата резервация трябва да бъде поне 50% от общата стойност на 
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първоначалната резервация, независимо от променените параметри. От 13-ия ден преди 

започване на изпълнението на туристическия пакет нямате право на промяна на 

резервацията. Ако по Ваше желание трябва да се направи промяна на резервацията - 

ако е възможно - обикновено бихме направили същите разходи, както ако прекратите 

договора. Следователно трябва да Ви начислим същия размер на разходите, който би 

възникнал за анулация към момента на промяна на резервацията. За други 

незначителни промени обаче, ние начисляваме само такса за обработка в размер на 30 

евро. В това отношение имате право да докажете, че дължимото ни обезщетение е 

значително по-ниско от исканата такса за обработка. Това не важи, ако е необходима 

промяна на резервацията, тъй като не сме Ви предоставили никаква или сме Ви 

предоставили недостатъчна или неправилна преддоговорна информация в съответствие 

с член 250 § 3 от УЗ на ГК; в този случай промяната на резервацията е безплатна. 

 

5.2 Вашето законово право, в съответствие с § 651е от ГК да поискате от нас, чрез 

съобщение на траен носител, трета страна да поеме правата и задълженията от договора 

за пътуване вместо Вас, остава незасегнато от горните условия. Такава декларация е 

във всеки случай своевременна, ако я получим 7 дни преди началото на пътуването. 

 

6. Неизползвани услуги  

 

Ако не се възползвате от индивидуални туристически услуги, които сме били готови и 

сме могли да предоставим в съответствие с договора по причини, които се дължат на 

Вас, Вие нямате право на пропорционално възстановяване на цената на пътуването. 

Това не важи ако такива причини биха Ви дали право да отмените безплатно или да 

прекратите договора за пътуване съгласно законовите разпоредби. Ще се постараем да 

получим възстановяване на икономиите на разходи от доставчиците на услуги. Това 

задължение не се прилага, ако разходите са напълно незначителни. 

 

7. Прекратяване на договора поради недостигане на минималния брой участници 

 

7.1 Можем да прекратим договора за туристическо пътуване до 28 дни преди започване 

на изпълнението на туристическия пакет, ако не бъде достигнат посочения или 

официално определен минимален брой участници, ако минималният брой участници е 

посочен в рекламата за пътуване и този брой както и гореспоменатото време преди 

договореното начало на пътуването, посочено в потвърждението за пътуване до което 

трябва да сте получили известието за анулация. Във всеки случай, ние сме длъжни да 

Ви уведомим веднага след като е настъпило условието за неизпълнение на пътуването и 

да Ви изпратим декларацията за отмяна възможно най-скоро. Ако в по-ранен момент 

стане очевидно, че не може да бъде достигнат минималният брой участници, ние ще Ви 

информираме за това. 

7.2 Ако пътуването не бъде извършено поради тази причина, ние ще възстановим 

Вашите плащания за цената на пътуването незабавно, но във всеки случай в рамките на 

14 дни от получаване на декларацията за отмяна. 
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8. Прекратяване по поведенчески причини 

 

Можем да отменим договора за туристическо пътуване или да прекратим договора за 

пътуване без предизвестие след началото на пътуването, ако нарушите изпълнението на 

туристическото пътуване, независимо от нашето предупреждение, или се държите в 

противоречие с договора до такава степен, че незабавното прекратяване на договора е 

оправдано. Това не важи, ако нарушението на договора е причинено от нарушение на 

нашите собствени задължения за информация. Ако прекратим договора, си запазваме 

правото на цената на пътуването; обаче трябва да възстановим стойността на 

икономиите на разходи, както и онези приходи, които получаваме от неизползваните 

услуги, включително всички суми, възстановени ни от доставчиците на услуги. 

 

9. Прекратяване на договора за туристическо пътуване поради непреодолими, 

извънредни обстоятелства 

 

В това отношение се прави позоваване - в откъси - на правната уредба в ГК, която 

гласи, както следва: „§ 651h Прекратяване преди началото на пътуването 

(1) Преди началото на пътуването, пътуващият може да прекрати договора по всяко 

време. Ако пътуващият прекрати договора, туроператорът губи правото на 

договорената цена за пътуване. Туроператорът обаче може да поиска подходящо 

обезщетение. 

[...] 

(3) Независимо от параграф 1, изречение 3, туроператорът не може да изисква каквото 

и да е обезщетение, ако възникнат непреодолими извънредни обстоятелства в мястото 

на дестинацията или в непосредствена близост до него, които значително нарушават 

изпълнението на туристическия пакет или превоза на хора до дестинацията. 

Непреодолими и извънредни обстоятелства по смисъла на това подзаглавие, са 

обстоятелства, които не са обект на контрол на страната, която обжалва и последиците 

от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни 

мерки за тяхното предотвратяване. 

(4) Туроператорът може да прекрати договора преди началото на пътуването в следните 

случаи: 

1. [...] 

2. туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими, 

извънредни обстоятелства; в този случай той трябва да декларира отмяната веднага 

след като узнае причината за отмяната. Ако туроператорът прекрати договора, той губи 

правото на договорената цена за пътуване.  

(5) Ако туроператорът е длъжен да възстанови цената на пътуването в резултат на 

отмяна, той трябва да плати незабавно, но във всеки случай в рамките на 14 дни след 

отмяната." 
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10. Задължение на пътуващия да сътрудничи 

 

10.1 Документи за пътуване 

Моля, информирайте своевременно нас или туристическия агент, чрез когото сте 

резервирали туристическите услуги, ако не сте получили необходимите документи за 

пътуване в определения срок.  

 

10.2 Уведомяване за несъответствия / искане за отстраняване на несъответствията 

 

Ако пътуването е предоставено с несъответствия при пътуването, можете да поискате 

отстраняване на несъответствията. Независимо от нашето първостепенно задължение за 

изпълнение, това изисква Вашето сътрудничество. Следователно, Вие сте длъжни да 

направите всичко разумно, за да помогнете за отстраняване на неизправността и да 

поддържате възможно най-ниски щети или да ги избегнете изцяло. Ако не успеем да 

отстраним несъответствието в резултат на виновно недокладване на несъответствието, 

нямате право на намаление на цената съгласно раздел 651m от ГК или искове за 

обезщетение съгласно раздел 651n от ГК. Вие сте длъжни незабавно да докладвате за 

несъответствието на нашия местен представител. Ако местен представител не е на 

разположение и не се дължи по договор, трябва да бъдем уведомени за всички 

несъответствия при пътуването, като използвате данните за контакт, посочени по-долу, 

или предоставеното звено за контакт. Ще бъдете информирани за наличността на наш 

местен представител или местното звено за контакт в потвърждението за пътуване и / 

или документите за пътуване. 

Във всеки случай, моля, посочете номера на резервацията / пътуването, дестинацията и 

датите на пътуване, посочени в документите за туристическото пътуване. Можете 

обаче да уведомите за несъответствието туристическия агент, чрез когото сте 

резервирали туристическите услуги. 

Нашият местен представител е инструктиран да предприеме коригиращи действия, ако 

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

 

10.3 Определяне на краен срок преди прекратяване 

 

Ако искате да прекратите договора за пътуване поради несъответствие при пътуването 

от вида, описан в § 651i, параграф 2 от ГК, ако е съществено, в съответствие с § 651l от 

ГК, трябва да ни предоставите разумен период от време за коригиращи действия. 

Това не се прилага само ако откажем да отстраним несъответствието или ако са 

необходими незабавни коригиращи действия. 

 

10.4 Повреда на багажа и забавяне на багажа при пътуване със самолет; 

специални правила и срокове за искане на коригиращи действия 

 

(а) Обръщаме Ви внимание, че загуба на багаж, щети 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 
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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. 

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

бъдат докладвани незабавно на нас, нашия местен представител или на нашето звено за 

контакт, или на туристическия агент. 

 

11. Ограничение на отговорността 

 

11.1 Нашата договорна отговорност за щети, които не са телесни повреди и не са 

причинени виновно, е ограничена до трикратната цена на туристическото пътуване. 

 

11.2 Нашата деликатна отговорност за вреди, които не са телесни повреди или свързани 

с полово самоопределяне и не са причинени виновно, е ограничена до трикратната цена 

на туристическото пътуване. 

 

11.3 Всички претенции в съответствие с международни споразумения или законови 

разпоредби, основаващи се на такива, които надхвърлят тези в раздели 11.1 и 11.2, 

остават незасегнати от ограниченията. 

 

11.4 Ние не носим 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 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 Вас като част от нашите 

туристически услуги и са избрани отделно. 

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

Ние обаче носим отговорност, ако и доколкото вредата Ви е причинена от нарушение 

на задължението ни за консултиране, информиране или организиране. 

 

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

потребителски спорове 

 

12.1 Съгласно § 651i, параграф 3 № 2 - 7 от ГК, трябва да потвърдите исковете срещу 

нас. Потвърждението може да бъде направено и чрез туристически агент, ако 

туристическите услуги са резервирани чрез този туристически агент. Препоръчва се 

потвърждение на траен носител. 

 

12.2 Бихме искали да отбележим, че не участваме в доброволното разрешаване на 

потребителски спорове. Ние се позоваваме на европейската онлайн платформа за 
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разрешаване на спорове за всички договори за пътуване, сключени в електронни 

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

 

13. Информация относно отговорността за злополука на превозвачи на пътници 

по море 

 

Отговорността на превозвача за превоз на пътници по море зависи от смъртта или 

телесната повреда на пътниците, загубата или повредата на багажа, загубата или 

повредата на ценности и, при пътници с намалена подвижност, загубата или повредата 

помощни средства за мобилност или друго специално оборудване Регламент (ЕО) № 

392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно 

отговорността на превозвачите на пътници по море. Можете да получите повече 

информация за приложимите разпоредби и права на пътуващия въз основа на тази 

наредба по имейл на kreuzfahrten.info@dertouristik.com / Предмет: Отговорност при 

злополука. 

 

14. Задължение за предоставяне на информация за самоличността на опериращия 

въздушен превозвач 

 

Поради регламента на ЕС за информиране на пътниците за самоличността на 

опериращия въздушен превозвач, при резервация, ние сме длъжни да Ви информираме 

за самоличността на опериращата авиокомпания и всички услуги за въздушен 

транспорт, които трябва да се предоставят в контекста на резервираното пътуване. Ако 

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

длъжни да Ви дадем името на авиокомпанията или авиокомпаниите, които има 

вероятност да извършат полета. 

Веднага след като разберем коя авиокомпания ще извърши полета, ще Ви уведомим. 

Ако първата посочена оперираща авиокомпания се промени, ние незабавно ще Ви 

информираме за промяната. 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 

 

15. Паспортни, визови и здравни разпоредби 

 

15.1 Ние ще информираме Вас / пътуващия за общите изисквания за паспорти и визи, 

както и за здравните формалности в дестинацията, включително приблизителните 

срокове за получаване на необходимите визи преди сключването на договора, както и 

всички промени в тях преди започване на изпълнение на туристическия пакет. 

 

15.2 Вие сте единствено отговорни за получаването и носенето на необходимите 

документи за пътуване, 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, са за Ваша сметка. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr
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Това не важи, ако ние виновно не сме Ви информирали, или сме Ви информирали 

неадекватно или неправилно. 

 

15.3 Ние не носим отговорност за своевременното издаване и достъп до необходимите 

визи от съответната дипломатическа служба, дори ако сте ни възложили поръчката, 

освен ако не сме нарушили виновно собствените си задължения. 

 

16. Защита на пътуването (застраховка за отмяна на пътуването и др.) 

 

Моля, имайте предвид, че цените на туристическото пътуване, посочени в този каталог, 

не включват застраховка за отмяна на пътуване (застраховка за анулация и застраховка 

за прекъсване на пътуването). Ако прекратите договора за туристическо пътуване 

преди започване на изпълнението на туристическия пакет, възникват разходи за 

анулация. Ако пътуването бъде прекъснато, може да възникнат допълнителни разходи 

за репатриране и други допълнителни разходи. Поради това е препоръчително да се 

вземе специален пакет застраховка за пътуване RundumSorglos- Schutz от ERGO 

Reiseversichung AG, Thomas-Dehler-Straße 2, 81737 Мюнхен. 

В допълнение към застраховката за отмяна на пътуване, тя включва цялостна защита на 

пътуването с денонощна услуга за спешни повиквания. 

 

17. Защита на данните 

 

При резервацията Ви, ние събираме лични данни, необходими за попълването и 

изпълнението на договора за туристическо пътуване. Тези данни се съхраняват по 

електронен път, обработват се и - доколкото това е необходимо за целите на договора - 

се предават на трети страни, например доставчици на услуги като хотели и 

авиокомпании.  

Ако при резервиране на Вашето пътуване посочите своя имейл адрес, ние ще го 

използваме, за да Ви информираме за сравними оферти за пътуване от нашата 

компания. Ако не искате да се изпраща информация, можете да възразите срещу това 

използване по всяко време, без да понасяте никакви разходи, различни от разходите за 

предаване съгласно основните тарифи. Ще Ви посочваме това всеки път, когато 

използваме Вашия имейл адрес за тази цел. Като алтернатива,  при резервация можете 

да възразите срещу получаването на имейли. 

 

18. Фиксирани такси за обезщетение (вж. раздели 4.2 и 4.3) 

 

Съответният размер на таксата за обезщетение зависи от избраната туристическа услуга 

и от времето на получаване на Вашата декларация за анулация от нас. Ако сте 

комбинирали няколко туристически услуги с индивидуални цени (напр. полет и 

обиколка), обезщетението трябва да бъде определено индивидуално, като се използват 

фиксираните такси, показани по-долу и след това да се прибавят. Моля, обърнете 

внимание на всички приложими отклонения в офертите за самостоятелни туристически 

услуги. 
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Фиксираните такси на обезщетението за отделните туристически услуги са 

разпределени както следва: 

 

18.1 За резервации на туристически пакети с полети, резервации само за хотели, 

обиколка, круизи, билети за влак ITS (с изключение на икономичните тарифи „Bahn 

Spar“) 

- до 42-ия ден преди началото на пътуването 20% 

- от 41-ия ден преди началото на пътуването 35% 

- от 29-ия ден преди началото на пътуването 45% 

- от 21-ия ден преди началото на пътуването 55% 

- от 14-ия ден преди началото на пътуването 75% 

- от 6-ия ден преди началото на пътуването 85%  

В деня на пристигане 100% от цената на пътуването за билети за влак DERTOUR. 

Тарифи „Bahn Spar“: след твърда резервация не следва обезщетение. 

 

18.2 За пътувания с кола и кораб, резервации на автомобили под наем, пакети за 

гмуркане, организирани походи, ски и тенис  

- до 42-ия ден преди началото на пътуването 20% 

- до 30-ия ден преди началото на пътуването 30% 

- до 22-ия ден преди началото на пътуването 35% 

- до 15-ия ден преди началото на пътуването 45% 

- до 7-ия ден преди началото на пътуването 65% 

- до 3-ия ден преди началото на пътуването 80% 

- от 2-рия ден преди началото на пътуването 85% 

 

18.3 За ваканционни жилища (на жилищна единица), плаващи къщи, каравани 

- до 45-ия ден преди началото на пътуването 20% 

- до 35-ия ден преди началото на пътуването 50% 

- от 34-ия ден преди началото на пътуването 85% 

 

18.4 За резервации само за полети /полети в комбинация с друга туристическа услуга / 

комбинирани резервации от няколко модула 

За услуги, комбинирани от кандидата за пътуване в модулна система (например само 

полет и хотел)  

- до 30-ия ден преди началото на пътуването 50% 

- до 3-ия ден преди началото на пътуването 75% 

- от 2-рия ден преди началото на пътуването 80%  

 

18.5 Разходите за анулация / промяна на резервацията на резервирани билети 

обикновено са 100%, тъй като това е посредническа туристическа услуга. 

 

(Към ноември 2020 г.) 
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Туроператор 

DERTOUR · Марка на 

DER Touristik Deutschland GmbH 

Емил-фон-Беринг-Щрасе 6 

60439 Франкфурт 

Телефон +49 69 9588-00 

Седалище: Кьолн 

Окръжен съд: Кьолн HRB 53152 

Данъчен идентификационен номер: DE811177889 

Главен изпълнителен директор: 

Д-р Инго Бурместер (говорител), 

Марк Танц, Стефани Вулф 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В ДЕРТУР 


