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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. 

TUI 

Открий усмивката си 

74-то Издание 

Валидно за нови резервации 

от 01.11.2020 г. 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

• Подробни условия за туристическо пътуване на TUI Deutschland GmbH и Wolters 

Reisen GmbH (с изключение на марките "atraveo" и "TUI Villas") 

• Застрахователни условия за TUI и airtours 

• допълнителна клиентска информация за пътниците с въздушен превоз 

TUI airtours Wolters ltur 

 

ПОДРОБНИ УСЛОВИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ 

Уважаеми ваканционни гости,  

Моля, обърнете внимание на тези условия за туристическо пътуване, тъй като с Вашата 

резервация приемате тези условия за туристическо пътуване, които ще Ви бъдат 

изпратени преди резервацията. Те се прилагат за всички туристически пакети, 

предлагани от туроператорите TUI Deutschland GmbH и Wolters Reisen GmbH (с 

изключение на марките „atraveo“ и „TUI Villas“), наричани по-долу „Туроператор“, 

както и - раздели 12-13 - за екскурзии, резервирани с представителя в дестинацията. Те 

допълват законовите разпоредби на §§ 651a - y от ГК и членове 250 и 252 от Уводния 

закон към Германския Граждански Кодекс и ги изпълват. Тези условия за туристическо 

пътуване не се прилагат за хотели, резервирани като самостоятелни услуги, с 

изключение на параграфи 2.2, 2.3 и 8.4.1.B. Те също така не се отнасят за туристите на 

TUI Camper (с изключение на 8.4.2.B), TUI Cars и посредническите самостоятелни 

услуги (например входни билети като самостоятелни услуги и услуги на TUI Ticket 

Shop (TTS)) и посредничеството при свързани туристически услуги по смисъла на 

§651w от ГК. Ще получите отделна информация за всеки от тях. 

Освен това, за бизнес пътуване тези условия се прилагат само ако не се основават на 

рамков договор за организиране на бизнес пътувания. Тези условия за туристическо 

пътуване са достъпни в Интернет на адрес www.tui.com> AGB> Условия за пътуване за 

туристически пакети от TUI Deutschland GmbH  

http://travelisima.com/
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1. Сключване на договор за туристическо пътуване, външни услуги 

2. Плащане 

3. Отстъпки за деца 

4. Специални известия за ваканционни апартаменти и ваканционни къщи 

5. Специални желания, индивидуални условия за туристическо пътуване, представител 

6. Въздушен превоз 

7. Промени в услугите 

8. Анулиране от страна на пътуващия преди началото на пътуването / Такси за 

анулиране 

9. Промяна на резервацията, заместващо лице 

10. Туристически застраховки 

11. Отмяна и прекратяване на договора от страна на туроператора 

12. Уведомяване за несъответствия, коригиращи мерки, намаляване на цената, 

прекратяване 

13. Обезщетение за вреди 

14. Уреждане на потребителски спорове / платформа за онлайн разрешаване на спорове 

(OS платформа) и прехвърляне 

15. Паспортни, визови, митнически, валутни и здравни разпоредби 

16. Защита на данните 

17. Общи положения 

1 Сключване на договор за туристическо пътуване, външни услуги 

1.1 С Вашата заявка за туристическо пътуване, Вие предлагате на туроператора 

обвързващо сключване на договор за туристически пакет. Основата на тази оферта е 

рекламата за туристическото пътуване и допълнителната информация от туроператора 

за съответното пътуване, при условие че това е достъпно за Вас по време на 

резервацията. 

Договорът за туристически пакет влиза в сила с получаването на декларацията за 

приемане от страна на туроператора. Това не изисква конкретна форма. 

1.2 Клиентът е отговорен за всички договорни задължения на пътуващите за които 

прави резервацията, като и за своите, доколкото е приел това задължение чрез изрична 

и отделна декларация.  

1.3 По време на или непосредствено след сключването на договора ще получите 

потвърждение за пътуване, съдържащо цялата съществена информация за 

туристическите услуги, които сте резервирали. При едновременно присъствие и на 

двете страни, особено в туристическата агенция, имате право на потвърждение за 

пътуване на хартиен носител, в противен случай, особено при електронни бизнес 

транзакции, предаването на траен електронен носител е достатъчно. 

Ако потвърждението се различава от Вашата заявка, туроператорът е обвързан с новата 

оферта за 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 
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преддоговорните си информационни задължения и Вие декларирате своето съгласие 

пред туроператора, като изрична декларация или плащане на първоначална вноска в 

рамките на обвързващия период. 

1.4 Преддоговорната информация, предоставена от туроператора за съществени 

характеристики на туристическите услуги, цената на пътуването и всички 

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

анулиране (в съответствие с чл. 250 § 3 № 1, 3 до 5 и 7 УЗ на ГК) няма да бъдат част от 

договора за туристически пакет, само тогава когато това е изрично договорено между 

страните. 

1.5 Бихме искали да отбележим, че съгласно §§ 312, параграф 7, 312g, параграф 2, 

изречение 1 № 9 от ГК относно договори за туристически пакети съгласно § 651a и 

§651c от ГК, които се сключват от разстояние (писма, телефон, факс , електронна 

поща, SMS, радио, телемедия, онлайн услуги), не съществува право на отказ, а само 

законовото право на отмяна и прекратяване на договора, по-специално правото на 

отмяна в съответствие с раздел 651з от Гражданския кодекс на Германия (вж. също 

раздел 8). Съществува обаче право на отказ, 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 отказ. 

2 Плащане 

2.1 За да застрахова средствата на клиентите, туроператорът е сключил застраховка за 

несъстоятелност с немската Асоциация за осигуряване на цените на пътуванията VVaG 

(DRS). В потвърждението има застрахователен сертификат. В допълнение, в резултат 

на потвърждението възникват сумите за първоначалната вноска и плащането на 

останалата цена и, ако е приложимо, отмяна на договора. 

2.2 При сключване на договора, срещу доставка на потвърждението, се дължи 

първоначалната вноска от 25% от общата цена, при условие че резервираното 

туристическо пътуване включва въздушен превоз. Ако резервираното пътуване не 

включва въздушен превоз, се дължи първоначална вноска в размер на 20% от общата 

цена, въпреки че това не се отнася за продукти, обозначени с „Безплатна анулация до 

18 ч. в деня на пристигане“; в това отношение се прилага регламентът в раздел 2.3. 

2.3 Останалата цена се дължи 4 седмици преди началото на изпълнението на 

туристическия пакет, ако е сигурно, че пътуването Ви ще бъде осъществено - както е 

резервирано - и планът за пътуване е наличен или при Вашия пункт за продажба 

(например туристическа агенция, онлайн туристическа агенция, телефонна централа) 

или е изпратено до Вас, както е уговорено. В случай на краткосрочни резервации (от 

28-ия ден преди началото на пътуването), цялата цена на пътуването се дължи 

незабавно. 
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2.4 Таксите в случай на отмяна (вж. Раздел 8) и таксите за обработка и промяна на 

резервацията (вж. Раздел 9) се дължат незабавно. 

2.5 Плащане директно към туроператора 

2.5.1 При плащане чрез SEPA директен дебит, туроператорът (евентуално чрез Вашия 

пункт за продажба) се нуждае от така наречения „мандат“, който Ви позволява да 

дебитирате текущата си сметка с цената, която трябва да бъде платена (първоначална 

вноска и плащане на останалата цена) чрез директен дебит. Мандатът е част от 

потвърждението. 

2.5.2 Много от марките на туроператора Ви позволяват да платите пътуването си с 

кредитна карта. Туроператорът (евентуално чрез Вашия пункт за продажба) се нуждае 

от Вашия адрес или, ако е приложимо, адреса на получателят на документа, както и 

Вашето съгласие за дебитиране на кредитната Ви карта. При онлайн продажби, в някои 

случаи се изисква допълнителна функция за удостоверяване. 

2.5.3 На TUI Deutschland Reisen може да бъде платено и по банков път до 30 дни преди 

започване на изпълнение на туристическия пакет, при пътувания от туроператора 

Wolters Reisen GmbH (с изключение на марките „atraveo“ и „TUI Villas“) до 8 седмици 

преди започване на изпълнение на туристическия пакет и само при онлайн резервация. 

Туроператорът се нуждае от собствено и фамилно име, пълен адрес, телефонен номер и 

имейл адрес на лицето, което прави резервацията.  

2.6 Плащане чрез дистрибутора 

В изключителни случаи както първоначалната вноска, така и след получаване на плана 

за пътуване, плащането на останалата цена на пътуването може да бъде извършено във 

Вашия пункт за продажба. 

2.7 Промените в договорения начин на плащане могат да бъдат направени само до 

35 дни преди започване на изпълнение на туристическия пакет и само за плащания, 

които все още са непогасени. 

2.8 Ако не сте получили плана за пътуване най-късно 4 дни преди започване на 

изпълнение на туристическия пакет, моля, незабавно се свържете с Вашия пункт за 

продажба. В случай на краткосрочни резервации или промени в пътуването 14 дни или 

повече преди започване на изпълнението, ще получите план за пътуване по същия 

начин, както при дългосрочните резервации. Във Ваш интерес Ви молим внимателно да 

проверите плана за пътуване при получаване. 

2.9 Ако дължимите плащания не са направени или не са извършени изцяло и не платите 

дори след напомняне с гратисен период, туроператорът може да прекрати съответния 

договор, освен ако в този момент вече има значително несъответствие в пътуването. В 

случай на прекратяване на договора за пътуване, както е дефинирано в предходното 

изречение, туроператорът може да поиска такси за прекратяване на договора като 

обезщетение в съответствие с клаузи 8.2, 8.5. Ако не успеете да извършите плащания 
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въпреки датата на падежа, туроператорът също си запазва правото да начисли 

фиксирана такса за напомняне от 1,50 евро за второто напомняне. Можете да 

предоставите доказателства за разходи, които не са направени или са значително по-

ниски. 

2.10 Разходите за допълнителни услуги като получаване на визи и др. не са включени в 

цената на пътуването, освен ако не е изрично посочено. Ако възникнат такива разходи, 

моля, заплатете ги в пункта за продажба. 

3 Отстъпки за деца 

Възрастта на детето при започване на изпълнение на туристическия пакет е 

определяща. Независимо от това, всяко дете, което пътува с Вас и неговата възраст 

трябва да бъдат посочени при резервацията. 

Обхватът на отстъпките за деца може да бъде намерен в описанието на съответната 

услуга. При чартърни полети, в рамките на договореностите за туристическия пакет, 

деца под 2-годишна възраст, без право на седалка в самолета, се превозват безплатно 

при условие че всяко дете пътува с възрастен придружител. Като част от 

договореностите за туристическия пакет с редовен въздушен превоз и за чисти полетни 

оферти (чартърен или редовен полет), за деца под 2-годишна възраст без право на 

седалка, се начисляват административните такси на доставчика на услуги 

(авиокомпанията). 

В случай на неточна информация за възрастта, туроператорът има право да получи 

плащане на възникналите въз основа на това разлики  до правилната цена на 

пътуването плюс такса за обработка от 50 евро. 

Можете да предоставите доказателства, че разходите за обработка не са направени или 

че са били значително по-ниски. 

4 Специална информация за ваканционни апартаменти и ваканционни къщи 

Допълнителните разходи въз основа на потреблението или тези за желаните от Вас 

допълнителни услуги, обикновено не са включени в цената на пътуването. Освен ако не 

е посочено друго в описанието на услугата, те трябва да бъдат платени директно на 

място. 

Ваканционният апартамент / ваканционната къща може да се обитава само от броя 

възрастни и деца, посочени в описанието на услугите и посочени в потвърждението. 

Посочените дати на пристигане и заминаване са обвързващи. Когато ключовете бъдат 

предадени, може да се изиска разумна сума (депозит) като гаранция за евентуални щети 

или допълнителни разходи, свързани с използването, които трябва да бъдат платени на 

място. 
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Връщането на сумата или прихващането ще се извърши, когато ваканционният 

апартамент / ваканционната къща се върнат изчистени в правилно състояние в края на 

престоя. 

5 Специални желания, индивидуални договорености за туристическо пътуване, 

представител 

5.1 Специални желания 

5.1.1 Търговските обекти могат да приемат специални желания само ако те са 

определени като необвързващи. Туроператорът се стреми да отговори на Вашето 

желание за специални услуги, които не се рекламират, напр. съседни стаи или стаи с 

определено разположение, ако е възможно.  

Пунктовете за продажби нямат право нито преди, нито след сключването на договора 

за туристическо пътуване, да поемат ангажименти, отклоняващи се от описанията на 

услугите или вече сключените договори за пътуване, освен ако не са изрично 

упълномощени да го направят. 

Моля, имайте предвид, че в една жилищна единица могат да се резервират само един 

вид услуги за изхранване. Това важи и за деца, пътуващи с Вас. 

5.1.2 За обработката на отделни туристически пътувания, които се отклоняват от 

съответното описание на услугата, се начислява такса от максимум 50 евро на пътуващ 

и седмично. 

5.1.3 В случай на промени на полет и / или хотел, поискани от пътуващите в 

дестинацията, туроператорът си запазва правото да начислява подходяща такса за 

обработка на човек в допълнение към всички допълнителни разходи, които могат да 

възникнат. Промени на полетите не са възможни за оферти от XTUI и ltur. 

5.1.4 Домашни любимци са разрешени само в случаите, когато описанието на услугата 

изрично позволява това. 

5.2 Удължаване на престоя 

Ако искате да останете по-дълго във Вашия курорт, моля, говорете с Вашия хотелски 

представител или местния представител на туроператора възможно най-рано. Ще се 

радваме да удължим престоя Ви, ако са налични подходящи възможности за 

настаняване и обратно пътуване. Разходите за удължаване се заплащат на място. Моля, 

обърнете внимание на тарифните условия, свързани с обратното пътуване, както и 

срока на валидност на Вашата туристическа застраховка и всички необходими визи. 

Удължавания на престоя не са възможни за оферти от XTUI и ltur. 

5.3 Хотелски представител, обслужване 

При предлаганите пътувания ще бъдете обслужвани на място; в повечето ваканционни 

райони от хотелските представители на туроператора или от местни представители на 
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туроператора (например наемодатели на ваканционни апартаменти). В противен 

случай, ще намерите данни за контакт във Вашия план за пътуване, на www.meine-

tui.info, в приложението за смартфон „MEINE TUI“ и във Вашия хотел. В случай на 

оплаквания, моля, обърнете се към специалната информация в раздел 13.7.2. 

6 Въздушен превоз 

6.1 Опериращ въздушен превозвач/ списък на Общността 

Съгласно Регламент (ЕО) 2111/2005 от 14 декември 2005 г., при резервацията 

туроператорът е длъжен да Ви информира за самоличността на опериращия въздушен 

превозвач (и). Ако при резервацията, опериращият въздушен превозвач все още не е 

определен, веднага ще бъдете информирани за самоличността на вероятния (ите) 

опериращ въздушен превозвач(и). Веднага след като самоличността бъде окончателно 

определена, Вие ще бъдете информирани за това. В случай на промяна на опериращия 

въздушен превозвач след резервация, ще бъдете информирани за промяната възможно 

най-скоро. 

Списъкът на въздушните превозвачи, които са обект на оперативна забрана в ЕС 

(„списък на Общността“), може да бъде намерен на www.lba.de> Често търсени> 

Авиокомпании със забрана за полети (www.lba.de > Häufig gesucht > Airlines mit 

Flugverbot). 

6.2 Междинни кацания 

Туроператорът посочва, че може да има междинни кацания на директни полети поради 

причини, свързани с полета, програмата или технически причини. 

6.3 Силно се препоръчва парите, ценностите, техническото оборудване и 

лекарствата да се носят само в ръчния багаж. 

7 Промени в услугите 

7.1 Преди сключването на договора, туроператорът може да промени описанията на 

услугите по всяко време, за което пътуващият, разбира се, ще бъде информиран преди 

резервацията. 

7.2 Промени в основните туристически услуги в сравнение с договореното съдържание 

на договора за туристическо пътуване, които стават необходими след сключването на 

договора и преди началото на пътуването и които туроператорът не е извършил 

недобросъвестно, са разрешени само доколкото те не са значителни и не оказват 

влияние върху цялостната организация на резервираното пътуване. Всички евентуални 

претенции за гаранция остават незасегнати, особено ако променените услуги страдат от 

несъответствия. 

7.3 Туроператорът е длъжен да информира клиента, на траен носител, за промени в 

услугата веднага след като узнае причината за промяната. Ако е необходимо, той ще 
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предложи на клиента безплатна промяна на резервацията или безплатно прекратяване 

на договора. 

За превоз-заместител поради промяна в летището, клиентът може да използва билет за 

влак до летището (вж. Раздел 13.6), който може да бъде приложен към Вашия план за 

пътуване. 

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

туристическо пътуване или отклонение от специалните изисквания на клиента, които са 

станали част от договора за туристически пакет, клиентът има право на което и да е, в 

рамките на разумен срок, определен от туроператора едновременно с уведомяването за 

промяната да приеме промяната или да прекрати договора за туристически пакет 

безплатно, или да поиска участие в туристическо пътуване-заместител, ако 

туроператорът му е предложил такова пътуване. 

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

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

или да поиска участие в туристическо пътуване-заместител, ако такова е предложено, 

или да прекрати договора безплатно.  

Ако клиентът не отговори на туроператора или не отговори в определения срок, 

уведомената промяна се счита за приета.  

Клиентът трябва да бъде информиран за това по ясен, разбираем и видим начин в 

декларацията в съответствие с раздел 7.3. 

7.5 Всички претенции за гаранция остават незасегнати, ако променените услуги страдат 

от несъответствия. Ако туроператорът е имал по-ниски разходи, за да извърши 

промененото туристическо пътуване или пътуването-заместител с еквивалентно 

качество, на клиента се възстановява разликата в съответствие с раздел 651m (2) от 

Германския граждански кодекс.   

7.6 В случай на пътувания с кораб, промените в часовете на отпътуване и / или 

маршрутите, които станат необходими, например от съображения за безопасност или 

метеорологични условия, се решават от капитана самостоятелно. 

8 Прекратяване на договора от страна на пътуващия преди началото на 

туристическото пътуване / такси за анулиране 

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

началото на пътуването. Прекратяването на договора  трябва да бъде декларирано пред 

туроператора. Ако пътуването е резервирано чрез туристически агент, прекратяването 

на договора може да бъде декларирано и пред този агент. На клиента се препоръчва да 

декларира прекратяването на траен носител. 

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

пътуването, туроператорът губи правото на цената на пътуването. Вместо това, 
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туроператорът може да поиска подходящо обезщетение, ако не е отговорен за 

прекратяването или ако няма извънредни обстоятелства в мястото на дестинацията или 

в непосредствена близост до него, които значително нарушават изпълнението на 

туристическия пакет или превоза на хора до мястото на дестинацията; 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. 

Таксите за анулиране са изчислени в Раздел 8.4. Те се определят от цената на 

пътуването минус стойността на икономиите на разходи за туроператора и минус 

прихода от алтернативно използване на туристическите услуги. Следните фиксирани 

такси също отчитат периода между декларацията за прекратяване на договора и 

началото на пътуването. По желание на клиента, те трябва да бъдат обосновани от 

туроператора. Освен това, клиентът има възможност да докаже, че таксите, дължими на 

туроператора, са значително по-ниски от исканата от него такса за обезщетение. 

8.3 Такси за анулиране се заплащат и ако участник в пътуването не пристигне навреме 

на съответното летище за излитане или място на заминаване в часовете, посочени в 

документите за пътуване, или ако пътуването не е започнало поради липса на 

документи за пътуване, напр. паспорт или необходима виза, за което туроператорът не 

носи отговорност. 

8.4 Фиксираното право на такси за анулиране е на човек / на жилищна единица в 

случай на анулиране: 

8.4.1 Стандартни такси: 

Пътуване с въздушен превоз 

до 31-ия ден преди започване на изпълнение на туристическия пакет 40% 

от 30-ия ден преди започване на изпълнение на туристическия пакет 60% 

от 14-ия ден преди започване на изпълнение на туристическия пакет  

до деня на началото на пътуването или незапочване на пътуването  80%  

от цената на пътуването 

Б Пътуване без въздушен превоз 

до 31-ия ден преди започване на изпълнение на туристическия пакет 20% 

от 30-ия ден преди започване на изпълнение на туристическия пакет 40% 

от 14-ия ден преди започване на изпълнение на туристическия пакет  

до деня на началото на пътуването или незапочване на пътуването  80%  

от цената на пътуването 

  

 

8.4.2 Изключения от стандартното правило: 
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A Ваканционни жилища / къщи / апартаменти, паркове за каравани, също при 

пътуване с автобус и влак, мотоциклетни обиколки, частни пътувания airtours 

до 46-ия ден преди започване на изпълнение на туристическия пакет 25% 

от 45-ия ден преди започване на изпълнение на туристическия пакет 50% 

от 35-ия ден преди започване на изпълнение на туристическия пакет  

до деня на началото на пътуването или незапочване на пътуването 80%  

от цената на пътуването  

Б Пътувания с кораб, кемперни програми 

до 31-ия ден преди започване на изпълнение на туристическия пакет 25% 

от 30-ия ден преди започване на изпълнение на туристическия пакет 40% 

от 24-ия ден преди започване на изпълнение на туристическия пакет 50% 

от 17-ия ден преди започване на изпълнение на туристическия пакет 60% 

от 10-ия ден преди започване на изпълнение на туристическия пакет 

до деня на началото на пътуването или незапочване на пътуването 80%  

от цената на пътуването 

В Ако билетите са само посреднически, напр. за мюзикъли важат условията за 

анулиране на съответния доставчик, които ще Ви бъдат съобщени при резервация. 

Г За продукти, с обозначение „80% такса за анулиране от резервация“, се дължат такси 

за анулиране в размер на 80% от цената на пътуването, независимо от времето на 

анулиране. 

За продукти, с обозначение „Безплатна анулация до 18:00 в деня на пристигане“, не се 

начисляват никакви такси за анулация, ако анулацията е направена до 18:00 ч. (CET) в 

деня на пристигане; в случай на по-късна отмяна, до и включително не-започването на 

пътуването, се дължи такса за анулация в размер на 80% от цената на пътуването.  

Д За специални продукти на туроператора Wolters Reisen GmbH (с изключение на 

марките „atraveo“ и „TUI Villas“) се прилагат различни условия, за които ще бъдете 

информирани преди резервацията и са на разположение в актуалното им състояние на 

www.rundreisen-wolters.de/agb: пътувания с кораб на Hurtigruten, MS Ocean Majesty, MS 

Hamburg, MS Hondius, MS Plantius, MS Ortelius, Havila Voyages и Göta Кanal, както и за 

някои зимни програми във Финландия. 

8.5 Туроператорът си запазва правото да изисква по-високо, индивидуално изчислено 

обезщетение вместо горните фиксирани такси, при условие че туроператорът може да 

докаже, че за него са възникнали по-високи разходи от приложимата фиксирана такса. 

В този случай туроператорът е длъжен да определи количествено и да обоснове 

необходимото обезщетение, като вземе предвид икономиите на разходи и всяко 

алтернативно използване на туристическите услуги.  

8.6 Ако туроператорът е задължен да възстанови част или цялата цена на пътуването в 

резултат на прекратяване на договора, той трябва да плати незабавно, но във всеки 
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случай в рамките на 14 дни след получаване на декларацията за прекратяване на 

договора. 

8.7 Вашето право да предоставите заместващ участник в рамките на разумен период от 

време преди началото на пътуването чрез декларация на траен носител (вж. Раздел 9.2 

по-долу) остава незасегнато от горните условия. Такава декларация е във всеки случай 

своевременна, ако е получена от туроператора не по-късно от седем дни преди 

началото на пътуването. 

9 Промяна на резервацията, заместващо лице 

9.1 По Ваше искане, туроператорът ще промени, доколкото е възможно, 

потвърждението (промяната на резервацията) до 31-ия ден преди започване на 

изпълнението на туристическия пакет или, в случай на пътувания по смисъла на раздел 

8.4.2 А, до 46-ия ден преди започване на изпълнението на туристическия пакет. За 

промените в резервациите се считат например промени в датата на пътуване, 

дестинацията на пътуването, мястото на заминаване, настаняването или превоза. За 

това се начислява отделна такса от € 50 на човек. 

Допълнителните разходи за доставчици на услуги (напр. авиокомпании) ще бъдат 

таксувани отделно. Затова, моля, уверете се, че името Ви е изписано правилно, 

съответстващо на паспорта Ви. 

Моля, имайте предвид, че промените на резервацията могат да доведат до загуба на 

всички привилегии и отстъпки, които са били приложими към момента на 

първоначалната резервация и по този начин да доведат до по-високи крайни цени. 

Можете да намерите информация за това на TUI.com или във Вашата туристическа 

агенция TUI. 

Промени след гореспоменатите срокове (напр. за въздушен превоз / стандартни такси 

от 30-ия ден преди започване на изпълнението на туристическия пакет), както и 

промени след срока на валидност на описанието на услугата, на която се основава 

резервацията (раздел 1.1), могат да бъдат направени само след прекратяване на 

договора за пътуване при условията в съответствие с раздел 8.4 с едновременно 

направена нова регистрация. 

Освен това, промени на полети, промени в датата на пътуване, дестинацията на 

пътуването и началото на изпълнение на туристическия пакет за оферти от XTUI, ltur и 

специално обозначени туристически пакети, които съдържат специални цени за 

редовни полети, могат да бъдат направени само след прекратяване на договора за 

пътуване при условията посочени в раздел 8.4 с едновременно направена нова 

регистрация. 

Няма право на промяна на резервацията за продукти, които са обозначени с "80% такса 

за анулация на резервация". 
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9.2 В рамките на разумен период от време преди началото на пътуването, пътуващият 

може да декларира на траен носител, че трета страна ще поеме правата и 

задълженията му по договора за туристическо пътуване. 

Във всеки случай декларацията е навременна, ако е получена от туроператора не по-

късно от седем дни преди началото на пътуването. 

Туроператорът може да възрази срещу прехвърлянето на договора на трета страна 

вместо пътуващия, ако третата страна не отговаря на договорните изисквания за 

пътуване. 

Ако третото лице заема мястото на заявения участник, туроператорът има право да 

начисли фиксирана такса от 10 евро за разходите за обработка, направени от участието 

на заместващото лице. Всички допълнителни разходи, действително направени към 

доставчици на услуги (напр. авиокомпании), ще бъдат таксувани отделно. 

Туроператорът трябва да предостави на пътуващия доказателство за размера на 

допълнителните разходи, направени от прехвърлянето на договора на третата страна. 

За пътуващия остава възможността да докаже, че от прехвърлянето на договора на 

третата страна не възникват никакви или значително по-ниски разходи. 

Регистрираният участник и заместващото лице отговарят солидарно за цената на 

пътуването и разходите, произтичащи от прехвърлянето на договора на заместващото 

лице. 

9.3 За продукти, с обозначение „Безплатна анулация до 18:00 ч. в деня на пристигане“, 

промяна на резервацията съгласно раздел 9.1 и прехвърлянето на договора на трета 

страна съгласно раздел 9.2 е възможно до 18:00 ч. (CET) в деня на пристигане и е 

безплатно.  

10 Туристически застраховки  

Туроператорите препоръчват сключване на цялостен пакет застраховки за пътуване, по-

специално, включително застраховка за отмяна на пътуване (която може да се 

резервира и отделно) и застраховка за покриване на разходите за репатриране в случай 

на злополука или заболяване. Моля, обърнете внимание на специалните оферти в 

съответните описания на услугите. Можете да намерите подробности за 

застрахователното покритие в края на тези условия за пътуване или можете да ги 

получите от Вашия пункт за продажба. 

11 Отмяна и прекратяване на договора от страна на туроператора 

11.1 Туроператорът може да прекрати договора за туристическо пътуване, без да 

спазва срок за предизвестие, ако изпълнението на пътуването е трайно нарушено от 

пътуващия въпреки съответното предупреждение от страна на туроператора. Същото се 

отнася, ако пътуващ се държи в противоречие с договора до такава степен, че 

незабавното разваляне на договора е оправдано. Туроператорът обаче си запазва 
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правото на цената на пътуването. Нарушителят сам поема всички допълнителни 

разходи за превоза си на връщане. 

Туроператорът обаче трябва да компенсира стойността на икономиите на  разходи, 

както и онези приходи, които се получават при алтернативно използване на 

неизползвани услуги, включително всички възстановявания от доставчици на услуги. 

11.2 Ако минималният брой участници, посочен в съответното описание на услугата 

или преддоговорната информация и в потвърждението, не бъде достигнат, 

туроператорът може да се отмени пътуването до 4 седмици преди започване на 

изпълнението на туристическия пакет (достъп до пътуващи ). Туроператорът, разбира 

се, ще информира пътуващия, ако в по-ранен момент стане ясно, че не може да бъде 

достигнат минималният брой участници. 

Анулацията ще бъде изпратена незабавно на пътуващия. След това ще получите 

обратно платената цена за пътуването незабавно, но във всеки случай в рамките на 14 

дни от получаване на декларацията за прекратяване на договора. 

11.3 Туроператорът може да прекрати договора преди началото на пътуването, ако е 

възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими, извънредни обстоятелства; 

в този случай той трябва да декларира прекратяването веднага след като узнае 

причината за отмяната. Ако туроператорът прекрати договора, той губи правото на 

договорената цена за пътуване. 

11.4 Съвети за пътуване от Министерството на външните работи можете да намерите в 

Интернет на адрес „www.auswaertiges-amt.de“ и на телефон (030) 5000-2000. 

12 Уведомяване за несъответствия, коригиращи действия, намаляване на цената, 

прекратяване на договора 

12.1 Ако туристическата услуга не се предоставя или се предоставя с несъответствия 

при пътуване, пътуващият може да поиска коригиращи действия. Туроператорът 

може да откаже коригиращи действия, ако това е невъзможно или включва 

непропорционални разходи. 

12.2 Пътуващият може да поиска намаляване на цената на пътуването, ако 

туристическите услуги са били предоставени с несъответствия при пътуване и той не е 

пропуснал да докладва несъответствието незабавно (без виновно колебание). 

Правата, произтичащи от намаляване на цената за пътуване (§ 651m от ГК), имат 

давност в рамките на три години, противно на § 651j от ГК. За началото на давностния 

срок се прилага раздел 199 (1) от ГК. 

12.3 Доколкото туроператорът не може да отстрани несъответствието в резултат 

на виновно недокладване на несъответствието, пътуващият не може нито да 

претендира за намаляване на цената съгласно § 651m от ГК, нито да предяви 

искове за обезщетение съгласно § 651n от ГК. 
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12.4 Ако туристическият пакет е значително нарушен от несъответствие на пътуването 

и туроператорът не предприеме никакви коригиращи действия в разумен срок, 

пътуващият може да прекрати договора за пътуване - в негов интерес и поради 

доказателства, се препоръчва в писмена форма . 

Не е необходимо да се определя краен срок за отстраняване на несъответствието, само 

тогава, когато туроператорът откаже да отстрани несъответствието или ако е 

необходимо незабавно отстраняване на несъответствието. 

Ако договорът бъде прекратен впоследствие, пътуващият си запазва правото на превоз 

на връщане, при условие че договорът включва транспорта. Той дължи на туроператора 

само онази част от цената на пътуването, която се дължи за използваните услуги или 

трябва да бъде предоставена за завършване на туристическия пакет. 

12.5 Поради гаранцията на туроператора TUI Deutschland GmbH за връщане на парите 

за пътуване с включен полет с марката "TUI", моля, обърнете внимание на 

информацията в съответните описания на услугите. 

13 Обезщетение  

13.1 В случай на несъответствие при пътуването, пътуващият може да поиска 

обезщетение, без да се засяга намаляването на цената на пътуването (намалението) или 

да се изисква такса за прекратяването на договора, освен ако пътуващият е виновен за 

несъответствието в пътуването или то се дължи на трета страна, която не е нито 

доставчик на услуги, нито по какъвто и да е друг начин участва в предоставянето на 

туристическите услуги, обхванати от договора за туристически пакет и не е било 

предвидимо или неизбежно за туроператора или е било причинено от непреодолими, 

извънредни обстоятелства. Той може също да поиска разумна компенсация в брой за 

загубеното време от почивката, ако пътуването е осуетено или значително нарушено. 

13.2 Ограничение на отговорността 

Отговорността на туроператора за щети, които не са физически щети, е ограничена до 

трикратната цена на пътуването, при условие че вредата на пътуващия не е причинена 

виновно. 

13.3 Деликтни искове за обезщетение 

За всички искове за щети, направени срещу туроператора за непозволено увреждане, 

които не се основават на умисъл или груба небрежност, отговорността за имуществени 

щети е ограничена до трикратната цената на пътуването. 

Тези максимални размери на отговорност важат за всеки пътуващ и всяко пътуване. 

Всички допълнителни искове по Конвенцията от Монреал или Закона за 

въздухоплаването остават незасегнати от ограничението. 

13.4 Туроператорът не носи отговорност за прекъсвания на услугите, телесни 

наранявания или имуществени щети във връзка с услуги, които са посреднически само 
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като услуги на трети страни (например екскурзии, спортни събития, посещения на 

театър, изложби, транспортни услуги от и до рекламираните начални точки на 

отпътуване и крайни дестинации), ако тези услуги са изрично идентифицирани като 

услуги на трети страни, като се посочва договарящият партньор, по такъв начин, че да 

е очевидно, че не са част от туристическия пакет на пътуващия. 

Иск за обезщетение срещу туроператора е ограничен или изключен, доколкото иск за 

обезщетение срещу доставчика на услуги се предявява само при определени условия 

или ограничения въз основа на международни конвенции или законови разпоредби, 

основани на такива, които са приложими за предоставяни от доставчика услуги, или се 

изключва при определени условия. 

13.5 Вие сам носите отговорност за участие в спортни и други ваканционни 

дейности. 

Спортните съоръжения, оборудване и превозни средства трябва да бъдат проверени от 

Вас, преди да ги използвате. Туроператорът носи отговорност само за произшествия, 

които се случват по време на спортни събития и други ваканционни дейности, ако той е 

виновен. Туроператорът препоръчва сключване на застраховка за злополука. 

13.6 Ако е включено в рекламата, Вашият план за туристическо пътуване съдържа 

билети „Влак до летището“ от Федералната железопътна компания (DB AG). 

Превозът се извършва въз основа на условията на съответния превозвач, които 

могат да бъдат направени достъпни при поискване. Правата и задълженията на 

туроператора и пътуващите съгласно закона за договорите за туристическо пътуване и 

тези подробни условия за пътуване не са ограничени от условията на съответния 

превозвач. 

Всеки пътуващ е отговорен за навременното си пристигане на летището за 

излитане, освен ако закъснението се дължи на умишлено или грубо небрежно 

нарушение на задълженията от страна на туроператора. 

13.7 Задължение за сътрудничество, оплаквания 

13.7.1 Всеки пътуващ е длъжен, в случай на прекъсване на обслужването, да си 

сътрудничи в рамките на законовите разпоредби, за да избегне възможни щети или да 

ги сведе до минимум. 

13.7.2 Ако, противно на очакванията, имате основание за оплакване, това трябва 

незабавно да бъде съобщено на нашия хотелски представител по смисъла на раздел 5.3 

изречение 1 или на лицето за контакт по смисъла на раздел 5.3 изречение 2 и да бъдат 

предприети искания за коригиращи действия. Ако хотелският представител или Вашето 

лице за контакт не са на разположение, моля, свържете се с доставчика на услуги 

(например трансферна компания, хотелиер, корабна команда), туроператора (данните за 

контакт вижте по-долу в края) или техния местен представител, или Вашия 

туристически агент. Необходимите телефонни и факс номера, както и имейл адреси 
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могат да бъдат намерени във Вашия план за пътуване или в описанието на услугите 

(раздел 1.1). 

Гостите на ваканционни жилища / къщи / апартаменти трябва незабавно да поискат 

коригиращи действия от лицето за контакт, посочено в плана за пътуване. 

При повреда или забавяне на доставката на багаж и стоки по време на въздушно 

пътуване, туроператорът препоръчва да се докладва спешно веднага на място, но не 

по-късно от 7 дни след откриване на повредата на багажа, в случай на стоки в рамките 

на 14 дни от приемането, в случая на закъснение не по-късно от 21 дни след като 

багажът или стоките са предоставени на пътника чрез Протокол за нередовност на 

багажа (P.I.R.) на отговорната авиокомпания. Авиокомпаниите обикновено отказват 

възстановяване на разходи, ако не е попълнен Протокол за нередовност на багажа. 

Освен това загубата, повредата или погрешното насочване на багажа трябва да бъдат 

докладвани на хотелския представител или на местния представител на туроператора. 

13.7.3 Хотелските представители нямат право да признават претенции. 

13.8 Давност 

Исковете на клиента за обезщетение по раздел 651н (1) от Германския граждански 

кодекс, с изключение на искове поради изразходваното време за почивка, стават 

давностни в рамките на три години, в отклонение от раздел 651j от Германския 

граждански кодекс. За началото на давността се прилага раздел 199 (1) от ГК. 

Законовите искове на туроператора за обезщетение поради промени в или влошаване 

на вещите, оставени на клиента в хода на извършването на пътуването, имат давност 

шест месеца след края на пътуването. 

14 Уреждане на потребителски спорове / ОС-платформа и прехвърляне  

14.1 Уреждане на потребителски спорове / ОС платформа  

TUI Deutschland GmbH и Wolters Reisen GmbH понастоящем не участват в - за тях 

доброволно - процедура за алтернативно уреждане на спорове съгласно Закона за 

уреждане на потребителски спорове. Следователно такава процедура, както и 

платформата, предоставена от Комисията на ЕС на адрес 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ за онлайн уреждане на потребителски спорове 

(платформа на ОС), не могат да бъдат използвани от нашите клиенти. 

14.2 Прехвърлянето на искове срещу туроператора е изключено. Това не се отнася за 

придружаващи членове на семейството или съпътстващи пътуващи в обща 

регистрирана група. 

 

 

15 Паспортни, визови, митнически, валутни и здравни разпоредби 



17 
 

15.1 Туроператорът ще информира клиента / пътуващия за общите изисквания за 

паспорт и виза, както и за здравните формалности в държавата на дестинацията, 

включително приблизителните срокове за получаване на необходимата виза преди 

сключването на договора и, ако е необходимо, за всички промени преди започване на 

изпълнение на туристическия пакет. 

15.2 Пътуващият е отговорен за спазването на всички важни разпоредби за 

изпълнението на пътуването. Всички отрицателни последици, по-специално плащането 

на разходите за анулация, които произтичат от неспазване на тези разпоредби, са за 

негова сметка, освен ако са причинени виновно от невярна информация или липса на 

информация от страна на туроператора. 

15.3 Туроператорът не носи отговорност за своевременното издаване и достъп до 

необходимите визи от съответната дипломатическа служба, ако сте му възложили 

поръчката, освен ако туроператорът не носи отговорност за забавянето. За да получите 

визи и т.н. от отговорните органи, трябва да се съобразите с приблизителен период от 

около 8 седмици. 

15.4 Моля, обърнете се към преддоговорната информация за това дали паспортът Ви е 

необходим за Вашето пътуване или дали Вашата лична карта е достатъчна, и моля, 

уверете се, че Вашият паспорт или лична карта са с достатъчна валидност за 

пътуването. Децата се нуждаят от собствени документи за пътуване. 

15.5 Митническите и валутните разпоредби се обработват много стриктно в различните 

държави. Моля, информирайте се точно и спазвайте стриктно разпоредбите. 

15.6 Различните държави изискват определени сертификати за ваксинация, които 

трябва да са не по-скорошни от 8 дни и не по-стари от 3 години (шарка) или 10 години 

(жълта треска). Такива сертификати за ваксинация трябва да бъдат представени и на 

германските власти ако се връщате от определени държави (напр. Африка, Близкия 

изток). За съответната информация, моля, обърнете се към преддоговорната 

информация и се свържете с Вашия пункт за продажба.   

16 Защита на данните 

Личните данни, които ни предоставяте, се обработват по електронен път и се 

използват дотолкова, доколкото са необходими за изпълнението на договора. 

Всички Ваши лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с германския и 

европейския закон за защита на данните. Можете да намерите допълнителна 

информация за обработката на Вашите данни в нашата декларация за защита на 

данните на адрес: www.tui.de/Datenschutz. 

 

 

17 Общи положения 

http://www.tui.de/Datenschutz
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Невалидността на отделните разпоредби на договора за туристическо пътуване не води 

до невалидност на целия договор за туристическо пътуване. Същото важи и за 

настоящите условия за туристическо пътуване.  

Тези условия за туристическо пътуване и известия важат за туроператорите 

TUI Deutschland GmbH 

Karl-Wiechert-Allee 23 

30625 Хановер 

Търговски регистър: Хановер HRB 62522 

Телефон: 0511 567-1111 

и 

Wolters Reisen GmbH 

(с изключение на марките "atraveo" и "TUI Villas") 

ПК 11 51 

28801 Щур 

Търговски регистър: Валсроде HRB 110468 
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