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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. 

FTI Touristik 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ И 

САМОСТОЯТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ 

Резервацията на една или повече туристически услуги на FTI Touristik GmbH (оттук 

нататък FTI) се основава на следните условия за пътуване и плащане и по-точно за 

• Договори за туристически пакети 

към които ще се считат също пътуванията със специално обозначение като например 

"XFTI", автомобил под наем с включен пакет от услуги на FTI Service Paket, круизи, 

кемпери и каравани. 

и 

• Договори за самостоятелни туристически услуги 

Под това се разбира: 

- Договори само за нощувки и услуги за настаняване в хотели, ваканционни 

апартаменти и ваканционни къщи (особено „Само Хотел“) 

- Договори само за транспортни услуги като по-специално относно полетните услуги 

(особено „Само Полет“ като чартърен полет, редовен полет или с обозначение "FFLY") 

или трансферни услуги без допълнителни туристически услуги 

- Договори за други самостоятелни туристически услуги- като по-специално входни 

билети и Ски карти 

със следните уточнения: 

Изключително за туристически пакети (а не за самостоятелни туристически 

услуги) се прилагат следните клаузи за условия за пътуване и плащане: 

3. (1) Застраховка за несъстоятелност 

6. Паспортни, визови и здравни разпоредби 

8. Прехвърляне на договор на друго лице 

10. (1) а) Прекратяване на договора преди началото на пътуването / такси за 

прекратяване на договора 

Следващият раздел за условия за пътуване и плащане важи изключително за 

туристически пакети и само за самостоятелни туристически услуги под формата 

на договори само за полетни услуги (и не за самостоятелни туристически услуги 

под формата на услуги само за нощувка и други самостоятелни туристически 

услуги): 

5. Транспортни услуги 

http://travelisima.com/
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Ще бъдете уведомени допълнително за приложимостта на отделните клаузи на 

тези условия за пътуване и плащане на туристически пакети и / или 

самостоятелни туристически услуги в съответния раздел. 

Резервациите на автомобили под наем от програмите „driveFTI“ и „Cars & 

Camper“ обикновено са изключени от прилагането на тези условия за пътуване и 

плащане. 

1. Сключване на договора 

(1) С Вашата резервация (заявка за пътуване) Вие предлагате на FTI обвързващо 

сключване на договор за желаната от Вас туристическа услуга (и). Възможните канали 

за резервация (например в писмена форма, по телефона, онлайн и т.н.) са по-специално 

резервации чрез туристически агенти като туристически агенции, туристически онлайн 

-портали и мобилни търговци на пътувания или директно чрез FTI. Често ще получите 

допълнително потвърждение от Вашия туристически агент, че Вашата заявка за 

пътуване е получена. 

(2) След получаване на потвърждението за резервация / фактурата от FTI за заявените 

от Вас туристически услуги (на адреса или имейл адреса, който сте предоставили) или 

на Вашия туристически агент, договорът между вас и FTI е сключен. 

(3) С резервацията, Вие заявявате съгласието си за облагане на маржа съгласно Раздел 

25 Данъчно облагане на туристическите услуги от Закона за ДДС (§ 25 UstG). 

Различните споразумения трябва да бъдат потвърдени писмено от FTI. 

2. Транспортни ограничения за пътуващи на круизи бременни и деца  

Моля, да проявите разбиране, че от съображения за безопасност и поради ограничената 

медицинска помощ на кораба се прилагат следните транспортни ограничения: 

Бременни жени, които към момента на качване са до 21-ва гестационна седмица трябва 

да предоставят медицинско свидетелство за годност за пътуване. От 22-ра гестационна 

седмица, превозът ще бъде отказан. Деца, които нямат навършени три месеца към 

момента на качване, не се дупускат. По всички маршрути с три или повече 

последователни дни на море, децата трябва да са на възраст най-малко дванадесет 

месеца към момента на качване. Прави се препратка към обичайните транспортни 

ограничения за пътуване със самолет.  

3. Застраховка за несъстоятелност изключително за туристически пакети / общи 

условия за плащане на туристически пакети и самостоятелни услуги / 

прекратяване на договора в случай на неизпълнение на плащането 

(1) При резервация на туристически пакет, заедно с потвърждението на резервацията / 

фактурата, ще получите и доказателство за застраховка за несъстоятелност  

(застрахователен сертификат от застрахователя на плащанията на пътуващия Swiss Re 

International SE, клон Германия, Arabellastraße 30, D-81925 Мюнхен) за всички 

плащания, които трябва да извършите по резервирания от Вас туристически пакет. 

(2) Плащанията за резервирания туристически пакет, при условие че е налице 

застрахователен сертификат, посочен в (1), или за резервирани самостоятелни 

туристически услуги, трябва да се извършат от Вас, както следва: 
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а) При получаване на потвърждението за резервация / фактура се дължи първоначална 

вноска в размер на 20% от общата цена или 40% от общата цена за туристически пакети 

с обозначение "XFTI". FTI си запазва правото да поиска по-висока първоначална вноска 

за определени туристически услуги, която в такъв случай ще Ви бъде съобщена преди 

резервацията. 

Премиите за застрахователни полици за пътуване, които сте резервирали чрез FTI (вж. 

Раздел 17), се дължат изцяло заедно с първоначалната вноска. 

Останалата сума се заплаща 30 дни преди отпътуване без повторно искане. В случай на 

договори, сключени по-малко от 30 дни преди заминаването, заплащането на цялата 

цена се дължи незабавно. 

Нещо друго се прилага ако FTI е запазил правото си на прекратяване на договора в 

съответствие с раздел 7 (минимален брой участници). В този случай, плащането се 

дължи само когато срокът, посочен в преддоговорната информация и в потвърждението 

на резервацията / фактурата за упражняване на правото на прекратяване, е изтекъл и 

правото на прекратяване не е упражнено. 

б) Освен ако разрешението на туристическия агент за получаване на плащането не е 

изрично отбелязано в потвърждението на резервацията / фактурата, плащанията трябва 

да се извършват директно към FTI, като се използват данните за сметката, дадени там. 

В случай на директно плащане към FTI, получаването на плащането в FTI е определящо 

за навременността на плащането. Всички плащания трябва да се извършват, ако е 

възможно, като се посочва номерът на транзакцията в потвърждението на резервацията/ 

фактурата. 

(3) В случай, че първоначалната вноска или окончателното плащане не са направени 

навреме или изцяло, FTI си запазва правото, след напомняне с краен срок, да прекрати 

договора и в съответствие с раздел 10 (2) във връзка с условията за пътуване и плащане, 

публикувани в края на тези условия, да изиска обявената такса за прекратяване на 

договора.  

Отделни такси за прекратяване на договора, които се отклоняват от тях, се прилагат, 

ако са рекламирани в описанието на услугата или са Ви съобщени преди резервацията и 

са посочени в потвърждението / фактурата на резервацията.  

4. Основни характеристики / промени в услугите / допълнителни споразумения 

(1) Основните характеристики на туристическите услуги са резултат от 

преддоговорната информация, предоставена от FTI, като описанието на услугите в 

каталога или от представянето на собствените уебсайтове на туроператора в Интернет, 

както и от позоваващата се на тях информация в потвърждението на резервацията / 

фактурата от FTI. 

Описанията на услугите в каталози или уебсайтове на доставчици на услуги като 

хотели не са задължителни за FTI. 

(2) FTI си запазва правото, след сключването на договора, да обяви промяна в 

основните характеристики на туристическите услуги, които не засягат цената на 

пътуването и се отклоняват от уговореното в договора съдържание, ако те станат 
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необходими след сключването на договора и не са били породени недобросъвестно от 

FTI. FTI ще направи такава промяна в услугата само ако промените не са значителни и 

не засягат цялостната организация на туристическите услуги. Всички претенции за 

гаранция остават незасегнати. FTI ще Ви информира на траен носител за причината за 

такива значителни промени в услугата преди започването на изпълнението на 

туристическия пакет, без необосновано забавяне, по ясен, разбираем и видим начин. 

(3) В случай на значителна промяна в основна туристическа услуга (раздел 4 (2)) или 

отклонение от Вашите специални изисквания, които са станали част от договора, имате 

право да приемете промяната в разумен срок, определен от FTI или да прекратите 

договора без такси, или да поискате участие в друго пътуване със същата или с по-

висока стойност, при условие че FTI може да предложи съответно пътуване от своята 

оферта без допълнителни разходи за Вас. 

Ако не подадете възражение към FTI или не реагирате в определения срок, споменатата 

промяна се счита за приета. 

(4) Ако FTI е имал по-ниски разходи за извършване на променените туристически 

услуги или за туристически пакет-заместител със същото качество, разликата в сумата 

ще Ви бъде възстановена. 

(5) Туристическите агенти нямат право сами да потвърждават допълнителни 

споразумения. Ако няма изрично потвърждение на потвърждението за резервация / 

фактура от FTI, заявките за регистрация на резервацията трябва да се разглеждат само 

като необвързващи искания, за предоставянето на които не може да се даде гаранция. 

 

5. Транспортни услуги за туристически пакети и самостоятелни туристически 

услуги под формата на договори само за полетни услуги 

Часовете за пътуване за резервираните полетни дни, обявени с потвърждението на 

резервацията / фактурата, подлежат на промени в съответствие с раздел 4 (2) както за 

туристически пакети, така и за самостоятелни туристически услуги под формата на 

чисти полетни услуги. 

6. Паспортни, визови и здравни разпоредби за туристически пакети 

Преди сключването на договора, FTI ще информира само пътуващи, които са 

резервирали туристически пакет, за общите изисквания за паспорти и визи, както и за 

здравните формалности в държавата на дестинацията, включително приблизителните 

срокове за получаване на визи, които може да са необходими. 

Пътуващите са отговорни за получаването и носенето на документите за пътуване, 

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

валутни разпоредби. 

Неблагоприятните последици, които възникват от неспазването на тези разпоредби, 

например заплащането на разходите за прекратяване на договора, са за Ваша сметка / за 

сметка на пътуващите. Това не се прилага, ако FTI е предоставил недостатъчна или 

невярна информация. FTI не носи отговорност за своевременното издаване и достъп до 

необходимите визи от съответното дипломатическо представителство, ако Вие / 
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пътуващият е възложил поръчката на FTI, освен ако FTI не е нарушил собствените си 

задължения.  

7. Минимален брой участници / прекратяване на договора поради ненабран 

необходим брой участници 

Ако FTI е посочил минималния брой участници като към момента (срок за 

прекратяване на договора  30 дни), до който трябва да сте получили декларацията, най-

късно преди уговореното в договора начало на пътуването, в съответната 

преддоговорна информация и в резервацията потвърждение/ фактура, FTI си запазва 

правото да прекрати договора, тъй като не е достигнат минималният брой участници. 

Ако услугата за пътуване не е предоставена поради тази причина, FTI незабавно ще Ви 

възстанови плащанията, направени за цената на пътуването. 

FTI запазва правото за различен срок за прекратяване за определени туристически 

услуги, който в такъв случай ще Ви бъде съобщен преди резервацията. 

8. Прехвърляне на договора за туристически пакет на друго лице 

В контекста на туристическия пакет, пътуващият има законовото право, след 

предизвестие на траен носител,  да поиска от FTI трета страна да поеме вместо него 

правата и задълженията по договора за туристическия пакет. Във всеки случай, такава 

заявка е своевременна, ако е получена от FTI 7 дни преди започването на изпълнението 

на туристическия пакет. FTI може да възрази срещу смяната, ако третото лице не 

изпълнява изискванията по договора за пътуване.  

Ако трета страна сключи договор за туристически пакет, той и пътуващият носят 

солидарна отговорност за цената на пътуването и за допълнителните разходи, 

произтичащи от прехвърлянето на трето лице (например дължими за необходимостта 

от резервиране на друг тарифен клас самолетни билети, разходи за издаване на билети), 

направени от FTI (например от страна на доставчиците на услуги). FTI начислява такса 

за обработка в размер на 30 евро за прехвърлянето на друго лице. 

9. Промяна на резервация / корекция на име 

(1) По Ваше желание, при туристически пакети или самостоятелни туристически 

услуги, освен ако не е изключено по-долу, при условие на наличност до 30-ия ден 

преди пристигане, FTI може да направи еднократна промяна на датата на пътуване, 

мястото на дестинацията, мястото на заминаване, настаняването или вида транспорт, 

или смяна на пътуващия при индивидуални услуги (промяна на резервацията). 

За промяната на резервацията, в допълнение към новата цена за пътуване, ще се 

прилага такса за обработка 30 евро на човек. Няма такса за обработка при резервиране 

на автомобили под наем до началото на периода на наема. 

Ако заради промяната възникнат  допълнителни разходи от страна на доставчика на 

услуги (например разходи за издаване на билети и т.н.), те ще бъдат таксувани отделно. 

Ако промяната на резервацията доведе до непредоставяне на основна туристическа 

услуга (хотел, полет и др.), фиксираната такса за прекратяване на договора съгласно 

раздел 10 (2) ще бъде изчислена пропорционално. 
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Промяна на резервацията не се допуска за следните туристически услуги: 

- Туристически пакети: 

Туристически пакети с редовни полети, туристически пакети с обозначение „XFTI“, 

круизи, туристически обиколки от всякакъв вид, каравани и кемпери 

- самостоятелни туристически услуги: 

Само полети с обозначение „FFLY“, други самостоятелни туристически услуги като 

входни билети, билети за транспорт и други билети 

- Туристически услуги, за които са договорени отделни такси за прекратяване на 

договора 

Това не важи, ако е необходима промяна на резервацията, тъй като FTI не Ви е 

предоставил никаква, или е предоставил недостатъчна или неправилна преддоговорна 

информация. В този случай промяната на резервацията е безплатна. 

(2) Такса за обработка от 30 евро на човек ще бъде начислена за всякакви последващи 

корекции или допълнения към името, които се дължат на невярна информация от 

заявителя / пътуващия или за последваща промяна в името на пътуващия. Пътуващият 

си запазва правото да докаже, че FTI не е направил никакви или значително по-ниски 

разходи. Допълнителните разходи, произтичащи от корекцията / добавянето на името 

(напр. преиздаване на самолетни билети на редовни полети), ще бъдат прехвърлени на 

пътуващия. 

10. Прекратяване на договора преди започването на изпълнението на 

туристическия пакет / такса за прекратяване на договора 

(1) Имате право да прекратите договора по всяко време преди започването на 

изпълнението на туристическия пакет. Прекратяването на договора трябва да бъде 

заявено пред FTI. Ако туристическата услуга е резервирана чрез туристически агент, 

прекратяването на договора може да бъде заявено и пред този агент. 

а) В случай на прекратяване на договора за туристически пакет, FTI има право на 

подходяща такса за прекратяване на договора, при условие че FTI не носи отговорност 

за прекратяването на договора 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. 

Непреодолими и извънредни обстоятелства са обстоятелства, които са извън контрола 

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

предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване.  

За изчисляването на таксата за прекратяване на договора, моментът на началото на 

първата услуга от туристическия пакет, уговорена в договора, е решаващ. Този момент 

във времето важи и за всички други услуги като начална дата на изпълнението на 

туристическия пакет. 

б) В случай на прекратяване на договора за самостоятелни туристически услуги, FTI 

има право на подходяща такса за прекратяване, при условие че FTI не носи отговорност 

за прекратяването. За изчисляването на таксата за прекратяване, моментът на началото 
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на всяка отделна услуга, уговорена в договора, е определящ. В случай на няколко 

самостоятелни туристически услуги, таксите за прекратяване на договора трябва да се 

изчисляват индивидуално и след това да се сумират. 

(2) FTI използва възможността за еднократна такса за прекратяване на договора, на 

която има право, като взема предвид периода между заявката за прекратяване и 

започването на изпълнението на туристическия пакет, и на очакваните икономии на 

разходи за туроператора FTI и очакваните приходи от алтернативното извършване на 

туристическа услуга. Освен ако не е посочено друго в преддоговорното споразумение и 

не е посочено по различен начин в потвърждението / фактурата на резервацията, важат 

сроковете и таксите за прекратяване, посочени в края на тези условия за пътуване и 

плащане съгласно раздел 10 (2). 

(3) По принцип имате възможност да докажете, че FTI не е претърпял никакви или само 

незначителни щети. В тези случаи, таксата за прекратяване на договора се изчислява за 

всеки отделен случай. 

(4) Ако пътуването не е започнало или ако не се използват самостоятелни туристически 

услуги, които FTI е бил готов и може да предостави в съответствие с договора, правото 

на плащане на цялата цена на пътуването остава. 

В такъв случай, FTI обикновено се стреми да получава от доставчиците на услуги 

икономии на разходи за неизползване на услугата. Ако такива икономии на разходи 

бъдат възстановени на FTI, FTI също ще Ви ги възстанови.  

11. Самоличност на опериращата авиокомпания  

В съответствие с Регламент № 2111/05 на ЕС, FTI обръща внимание на задължението 

на туроператора да Ви информира за самоличността на опериращата авиокомпания за 

всички транспортни услуги при полета на отиване и полета на връщане, преди 

сключването на договора, при условие че авиокомпанията вече е определена преди 

сключването на договора. В това отношение, се позоваваме на информацията в 

съответното описание на услугата за използваните авиокомпании. Ако авиокомпанията 

все още не е определена, ние ще Ви информираме за авиокомпанията, която има 

вероятност да изпълни полета, преди да бъде сключен договорът. Веднага след като 

авиокомпанията бъде определена, ние гарантираме, че ще получите информацията за 

това възможно най-скоро. Това се отнася и за всички промени, направени в 

авиокомпаниите, извършващи полетната услуга. 

12. Уведомяване за несъответствия и отстраняване / прекратяване 

(1) Ако услугата за пътуване се предоставя с несъответствия, Вие като пътуващ можете 

да поискате от туроператора FTI отстраняване на несъответствието. В това отношение,  

Вие сте длъжни незабавно да уведомите за несъответствието лицето за контакт, което 

сте получили с документите за пътуване, за да могат да бъдат предприети коригиращи 

действия. Ако нарочно не е подадено оплакване за несъответствие до това лице за 

контакт, това може да означава, че не можете да предявите претенции (намаление, 

обезщетение) срещу FTI за тези несъответствия. 

(2) Ако туристическата услуга е значително засегната от несъответствие в пътуването, 

пътуващият може да прекрати договора, при условие че FTI е позволил да премине 
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разумен период от време, определен от пътуващия, без да предприеме коригиращи 

действия. Не се изисква краен срок, ако отстраняване на несъответствието е 

невъзможно, отказано от FTI или ако е необходимо незабавно отстраняване. 

(3) Независимо от незабавното уведомяване за несъответствие на място, всички 

претенции за намаление / обезщетение трябва да бъдат предявени срещу FTI. Това 

искане може да бъде направено и чрез Вашия туристически агент. Препоръчва се 

писмена форма. 

13. Процедури за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен съвет  

FTI не е задължен да участва в процедури за уреждане на спорове пред потребителски 

арбитражен съвет и не участва в процедури за уреждане на спорове пред потребителски 

арбитражен съвет. 

14. Ограничение на отговорността 

Уговорената в договора отговорност на FTI за вреди, които не са телесни повреди и не 

са причинени виновно, е ограничена до трикратния размер на цената на туристическия 

пакет. Всички допълнителни искове, основани на приложими международни 

споразумения или разпоредби, основаващи се на тях, остават незасегнати от 

ограничението на отговорността. 

15. Забележка за ограничаване на отговорността в международния въздушен 

трафик 

Отговорността за превоза в международния въздушен трафик в случаите на смърт или 

телесна повреда на пътниците, забавянето на пътниците и / или багажа, както и 

унищожаването, загубата или повредата на багажа,  е предмет на Варшавската 

конвенция или на Конвенцията от Монреал. 

16. Забележка относно отговорността за злополука на превозвачи на пътници по 

море 

Отговорността на превозвача за превоз на пътници по море в случай на смърт или 

телесна повреда на пътниците, загуба или повреда на багажа, загуба или повреда на 

ценности, както и загуба или повреда на помощни средства за мобилност или друго 

специално оборудване при пътници с намалена подвижност, са предмет на Регламент 

(ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно 

отговорността на превозвачите на пътници по море. 

17. Туристическа застраховка 

Освен ако не е изрично посочено друго, цените на пътуванията не включват 

застраховка за пътуване. Препоръчваме да сключите застраховка за анулиране на 

пътуване, лична отговорност, здравна застраховка и застраховка за злополука. 

Ако FTI или Вашият туристически агент предлагат туристическа застраховка, това е 

само посредническа услуга. Застрахователният договор е изключително между Вас и 

посочения застраховател. Искове могат да бъдат предявени само директно срещу 

застрахователя. Премиите за застраховка не са част от цената на пътуването и се 
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дължат веднага след сключване на застраховката. Застрахователните договори също не 

могат да бъдат анулирани. 

 

 

18. Защита на данните 

Личните данни, които предоставяте на туроператора FTI, се обработват по електронен 

път и се използват, доколкото това е необходимо за установяването, изпълнението или 

прекратяването на договора за пътуване и обслужването на клиентите. FTI спазва 

разпоредбите на ОРЗД при събиране, обработка и използване на лични данни. 

19. Вашият договорен партньор: 

FTI Touristik GmbH 

Адрес: Landsberger Straße 88, 

80339 Мюнхен, Германия 

Телефон: +49 (0) 89 2525 1090 

Имейл: info@fti.de 

AG Мюнхен, HRB 71745 

 

 

към раздел 10 (2): 

Такси за прекратяване на договори за туристически услуги на FTI Touristik GmbH 

Обявяваме таксите за прекратяване на договори за туристически пакети, самостоятелни 

туристически услуги и други индивидуални туристически услуги, посочени в т. 10 (2), 

както следва: 

А. Индивидуални такси за прекратяване на договори 

Прилагат се отделни такси за прекратяване на договори, които се различават от 

следните, при условие че са рекламирани в описанието на съответната (ите) услуга (и) 

или са Ви съобщени преди резервацията и са посочени в потвърждението / фактурата 

на резервацията.  

Б. Такси за прекратяване на договори за туристически пакети 

Б.1. Всички туристически пакети, за които следващите параграфи Б.2. и Б.3. не се 

прилагат: 

до 30-ия ден преди началото на пътуването   25% 

от 29-ти - 22-ри ден преди началото на пътуването  30% 

от 21-ви - 15-ти ден преди началото на пътуването  45% 

от 14-ти - 10-ти ден преди началото на пътуването  60% 

от 9-ти - 4-ти ден преди началото на пътуването  80% 

от 3-ия ден преди началото до началото на пътуването, 85% от цената на пътуването. 

mailto:info@fti.de


10 
 

 

Б.2. Туристически пакет с включен редовен полет и туристически пакет с 

обозначение "XFTI": 

до 30-ия ден преди началото на пътуването   40% 

от 29-ти - 22-ри ден преди началото на пътуването  55% 

от 21-ви - 15-ти ден преди началото на пътуването  65% 

от 14-ти - 10-ти ден преди началото на пътуването  70% 

от 9-ти - 4-ти ден преди началото на пътуването  80% 

от 3-ия ден преди началото до началото на пътуването 90% от цената на пътуването. 

Б.3. Туристически пакет автомобил под наем с включен пакет от услуги FTI 

Service Paket: 

Автомобили под наем, които не принадлежат към програмата "driveFTI" или "Cars & 

Camper" до 24 часа преди началото на наема: безплатно. 

За кемпери и каравани важат посочените в Б.1 такси за прекратяване на договора. 

В. Такси за прекратяване на договора за самостоятелни туристически услуги 

В.1. Услуги за нощувки и настаняване, като „само хотел“, „само ваканционна 

къща“, „само ваканционен апартамент“ и еднодневни екскурзии с и без 

екскурзовод: 

до 30-ия ден преди началото на пътуването   25% 

от 29-ти – 22-ри ден преди началото на пътуването  30% 

от 21-ви - 15-ти ден преди началото на пътуването  45% 

от 14-ти - 10-ти ден преди началото на пътуването  60% 

от 9-ти - 4-ти ден преди началото на пътуването  80% 

от 3-ия ден преди началото до началото на пътуването, 85% от цената на пътуването. 

В.2. Отделна (и) услуга (и) за въздушен транспорт („само полет“) като чартърни 

полети и като полети с обозначение „FFLY“: 

до 30-ия ден преди началото на пътуването   50% 

от 29-ия ден до 4-ия ден преди началото на пътуването 75% 

от 3-тия ден преди началото до началото на пътуването 85% от цената на пътуването. 

В.3. Отделна (и) услуга (и) за въздушен транспорт („само полет“) като редовни 

полети, междуконтинентални полети, транс-тихоокеански полети и вътрешни 

полети в дестинацията: 

Условията на авиокомпанията, които се прилагат в зависимост от избрания от Вас 

полет и тарифа, ще ви бъдат съобщени от бюрото за резервации, преди да резервирате 

избраната тарифа. 

В.4. Други самостоятелни услуги за транспорт: пътувания с ферибот, автобус, 

индивидуални и групови трансфери, лимузина, транспортни билети / пропуски 

(напр. метро, влак, автобус): 
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до 30-ия ден преди началото на пътуването   25% 

от 29-ти – 22-ри ден преди началото на пътуването  30% 

от 21-ви - 15-ти ден преди началото на пътуването  45% 

от 14-ти - 10-ти ден преди началото на пътуването  60% 

от 9-ти - 4-ти ден преди началото на пътуването  80% 

от 3-ия ден преди началото до началото на пътуването, 85% от цената на пътуването. 

В.5. Други индивидуални туристически услуги: билети за концерт, опера, театър, 

мюзикъл, ски карти, зелени такси, обиколки на града, входни билети за музеи, 

уелнес пакети: 

Тези туристически услуги не подлежат на фиксирана такса при прекратяване на 

договора. По-скоро размерът на таксата се определя съгласно законовите разпоредби, 

като се отчита стойността на икономиите на разходи на FTI и приходите на FTI от 

алтернативно използване на туристическа услуга. 

 

За верността на превода: 

 


