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

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

отговорност за верността на превода. 

Общи правила и условия на vtours GmbH 

1. Обхват 

1. 1. Тези общи условия се прилагат за всички договори между нас, vtours GmbH като 

туроператор на туристически пакети и други туристически услуги, по-специално 

ваканционни пътувания, които включват единствено и само настаняване в хотел / къща 

за гости / ваканционен апартамент / къща и Вас като лицето, което ни предлага 

сключване на договор за туристически пакет и / или договор за услугите на 

ваканционно пътуване, което включва единствено и само настаняване в хотел / къща за 

гости / ваканционен апартамент / къща, както и пътуващите или гостите. Тези общи 

условия допълват законовите разпоредби. Различни разпоредби в индивидуално 

сключените договори имат предимство пред тези условия. С Вашата заявка за пътуване 

(вижте раздел 2) вие декларирате, че сте се запознали и приемате условията. 

1.2. С личното обръщение (напр. "Ви", Вие ") в контекста на тези общи условия се 

обозначава лицето, което ни предлага сключване на договор за туристическо пътуване. 

1.3. С формата за първо лице (напр. "Ние", "нас", "от наша страна") в контекста на тези 

общи условия се обозначава vtours GmbH.  

1.4. Терминът договор за туристическо пътуване по смисъла на тези общи условия 

включва договори за туристически пакети по смисъла на Директива (ЕС) 2015/2302 от 

25.11.2015 г. и договори за ваканционни пътувания, които включват единствено и само 

настаняване в хотел / къща за гости / ваканционен апартамент / къща. 

1.5. Пътуващ по смисъла на тези общи условия е всеки, който поради договор за 

туристическо пътуване има право да ползва тези услуги, които се предоставят от нас в 

рамките на договора за туристическо пътуване. 

1.6. Ако Вие и пътуващите не сте едно и също лице, Вие и пътуващите носите 

солидарна отговорност за дължимото заплащане по договора за туристическо пътуване. 

1.7. Всички общи условия от Ваша страна и / или на пътуващите не са част от договора 

за пътуване и / или договора за настаняване. 

1.8. Ако сте резервирали туристически пакет, преди да завършване на резервацията, ние 

ще Ви предоставим информацията, изисквана от закона, по-специално резервационната 

бланка. 

1.9. За да ви осигурим по-голяма гъвкавост при извършване на промени в 

първоначалния Ви план за пътуване, ние предлагаме, наред с други неща, така 

наречените "FLEX-оферти". Ако при резервация Вашето пътуване е отбелязано като 

„FLEX-оферта“, освен нашите стандартни условия се прилагат други условия по 
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отношение на първоначалната вноска и анулацията, които са изрично изложени по-

надолу в 7.1 и 10.3. 

2. Сключване на договор за туристическо пътуване 

2.1. Реклами, описания, ценови листи или таблици, както и други промоции или 

приложения за туристически услуги от наша страна - включително тези, които се 

отнасят до определен период и / или посочват конкретна цена и / или други услуги и 

насрещни услуги - не представляват оферта в юридически смисъл. Това е просто 

покана към потенциални клиенти да ни направят предложение за сключване на договор 

за туристическо пътуване със съответното съдържание.  

2.2. Резервирайки туристическите услуги, Вие ни предлагате обвързващ договор за 

туристическо пътуване за лични цели. Предложението, което сте ни изпратили, е 

обвързващо за Вас. Имаме право да приемем това предложение в разумен срок, но поне 

три дни след получаването на предложението. Предложението и приемането не 

изискват никаква форма.  

2.3. Ще изпратим на Вас и / или на пътуващия потвърждение / фактура за пътуване в 

текстова форма при или след сключването на договора. Основата на предложението и 

приемането му по този начин, и наред с това съдържанието на договора, са единствено 

и само съдържанието на актуалното за периода на пътуването описание на хотела и / 

или услугата,  и съдържанието на потвърждението / фактурата за пътуване. 

2.4. Агентите (напр. туристически агенции, онлайн портали) и трети страни, на които 

сме възложили предоставянето на услуги (напр. хотели), не са упълномощени и 

съответно нямат право да сключват споразумения, да предоставят информация или да 

гарантират промяна на съдържанието на договора за туристическо пътуване, тъй като 

то е резултат от актуалното описание на пътуването, дадено от нас и съдържанието на 

потвърждението за пътуване / фактура, и / или да надхвърлят или противоречат на 

описанието на пътуването, дадено от нас или на услугите, обещани по договор в 

потвърждението / фактурата за пътуване. 

2.5. Договорът се сключва с получаването на потвърждението за пътуване (декларация 

за приемане) от нас. Освен ако законът не предвижда друго, то не изисква конкретна 

форма. При или веднага след сключването на договора ще Ви изпратим потвърждение 

за пътуване във формата, изисквана от закона, поне в текстов вид. 

2.6. Ако съдържанието на нашата декларация за приемане се отклонява от 

съдържанието на резервацията, ние правим нова оферта, към която сме обвързани за 

период от десет дни. Договорът се сключва въз основа на тази нова оферта, когато в 

рамките на обвързващия период Вие ни заявявате приемане чрез изрична декларация, 

първоначална вноска, плащане на останалата част от цената или започване на 

изпълнението на туристическия пакет. 

2.7. За резервации в електронни бизнес сделки (напр. интернет), в допълнение към 

горните разпоредби, за сключването на договора се прилагат следните разпоредби: 
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2.7.1. Процесът на онлайн резервация Ви е обяснен на съответния уебсайт. 

2.7.2. За да коригирате записите, да изтриете или да нулирате цялата онлайн 

резервационна бланка, е налице съответна опция за корекция, чието използване е 

обяснено. 

2.7.3. Посочени са договорните езици, предлагани за онлайн резервация. 

2.7.4. Доколкото текстът на договора е запазен от нас, Вие ще бъдете информирани за 

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

2.7.5. С натискането на бутона „резервирайте със задължение за плащане“ или 

съответния бутон в рамките на процеса на онлайн резервацията, Вие ни предлагате 

обвързващо сключване на договор за туристическо пътуване под формата на Вашата 

заявка за пътуване. 

2.7.6. Получаването на заявката за пътуване ще Ви бъде незабавно потвърдено по 

електронен път (потвърждение за получаване). 

2.7.7. Подаването на заявката за пътуване чрез натискане върху бутона „резервирай със 

задължение за плащане“ не Ви дава право на сключване на договор за туристическо 

пътуване. Договорът се сключва чрез нашето потвърждение за пътуване, което не 

изисква никаква специална форма, освен ако законът не регламентира друго. При или 

веднага след сключването на договора, ние ще Ви изпратим потвърждение за пътуване 

във формата, предписана от закона, поне в текстова форма. 

2.7.8 Ако потвърждението за пътуване се извършва веднага след натискане на бутона 

„резервирайте със задължение за плащане“ или съответния бутон в хода на процеса на 

онлайн резервацията със съответно директно показване на екрана, договорът за 

пътуване се счита за сключен с показване на това потвърждение на пътуването без 

никакво междинно известие. В този случай ще Ви бъде предложена възможността да 

запазите и разпечатате потвърждението за пътуване, или ние ще Ви изпратим 

потвърждение за пътуване в законово предписаната форма, но поне в текстова форма, 

при или веднага след сключването на договора. Обвързващият характер на договора за 

туристическо пътуване не зависи от това дали всъщност използвате тези опции за запис 

или печат. 

3. Услуги / цени 

Обхватът на договорните услуги и тяхната цена са резултат от описанието на услугата в 

съответната ни оферта и потвърждението за пътуване, включително всички специални 

желания, изброени в потвърждението за пътуване.  

Ако едно дете навърши 2-годишна възраст по време на пътуването, при заявката за 

пътуването се прилагат условията и цените за деца от 2-годишна възраст. Разходите, 

направени в хотела за деца под 2-годишна възраст, трябва да се заплащат директно там. 

4. Промени в услугите преди началото на пътуването 
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4.1. Промени или отклонения на единични туристически услуги (например маршрута) 

от уговореното съдържание на договора за туристическо пътуване са разрешени след 

сключване на договора, при условие че 

• промяната е незначителна и 

• ние обясняваме промяната преди началото на пътуването и 

• ние Ви информираме за промяната по ясен, разбираем и видим начин, на траен 

носител. 

 

4.2. След сключване на договора за туристическо пътуване, можем да поискаме Вашето 

съгласие за значителна промяна в една от съществените характеристики на 

туристическите услуги (като курорта в дестинацията, маршрута за пътуване, 

транспортните средства, настаняването, храненето, включените посещения и 

екскурзии) или да поискаме безплатно за Вас прекратяване на договора за туристическо 

пътуване в рамките на разумен срок, определен от нас, ако 

• поради обстоятелство, възникнало след сключването на договора, изпълнението на 

туристическия пакет е възможно само със значителна промяна в съществена 

характеристика на туристическа услуга или с отклонение от специални изисквания от 

Ваша страна, които са станали част от съдържанието на договора и 

• нашето предложение за промяна е направено преди началото на пътуването. 

Ако не подадете декларация в посочения от нас срок, Вашето съгласие за предложената 

от нас промяна, се счита за дадено. 

Запазваме си правото, освен съществена промяна в основните характеристики на една 

от туристическите услуги, по желание да Ви предложим и участие в пътуване- 

заместител. Ако това е свързано с по-ниски разходи, ние ще Ви възстановим разликата. 

Ако пътуването-заместител не е с поне еквивалентно качество, ще намалим цената на 

пътуването в съотношението, в което стойността на пътуването-заместител е към 

стойността на първоначално резервираното пътуване. Това се отнася съответно в 

случай на значителна промяна в основна туристическа услуга. 

Ако прекратите договора за туристическо пътуване, ние незабавно ще Ви възстановим 

всяка цена за пътуване, която вече е платена, но не по-късно от 14 дни след отмяната. 

Всички допълнителни правни искове за вреди или възстановяване на разходи остават 

незасегнати. 

 

5. Защита на плащанията на клиента 

В случай на договори за туристически пакети, Вашите плащания са обезпечени в 

съответствие със законовите разпоредби на раздел 651 r от ГК. С потвърждението за 

пътуване, като доказателство ще получите потвърждение за съответната защита 
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(застрахователен сертификат), издаден от застрахователя на плащанията на клиента или 

по негово искане в съответствие с член 252 от Уводния закон на ГК. Също така ще Ви 

предоставим името и данните за контакт на застрахователя на плащанията на клиента 

във формата, предписана от закона. Горното не се отнася за договори за други 

туристически услуги, по-специално ваканционни пътувания, които включват 

единствено и само настаняване в хотел / къща за гости / ваканционен апартамент / 

къща. 

6.1. Въз основа на договора за пътуване, Вие сте задължени да платите дължимата сума 

(цената на пътуването), уговорена в рамките на договора за туристическо пътуване, в 

договорените срокове (вж. Раздел 7). 

6.2. Ще бъдете информирани за наличните възможности за плащане на дължимата сума 

(вж. Раздел 8), преди да подадете предложението си за сключване на договор за 

туристическо пътуване, при което винаги ще имате поне една обща опция за плащане 

без допълнителни разходи. 

7. Договорни задължения на Вас / пътуващия: Първоначална вноска, плащане на 

останалата част от цената, дата на падежа, неизпълнение, анулация поради 

неизпълнение 

7.1. Първоначалната вноска, показана в потвърждението за пътуване / фактурата, се 

дължи незабавно, Вие и / или пътуващите сте длъжни да направите това в рамките на 

една седмица след получаване на потвърждение / фактура за пътуване.  

По принцип е 20%, освен ако не е уговорено друго. За да можем да Ви предложим най-

атрактивните ваканционни оферти, често използваме специални тарифи за полети от 

нашите доставчици на полети, които трябва да платим веднага след резервация, 

независимо от деня и часа на полета. 

За оферти, обозначени като „FLEX-оферта“, първоначалната вноска за пътуване със 

самолет е 50 евро на човек, а за ваканционни пътувания (единствено и само 

настаняване в хотел / къща за гости / ваканционен апартамент / къща) е 50 евро на 

резервация. 

Доколкото увеличената първоначална вноска от 40% е оправдана в рамките на общото 

ни изчисление, ние ще Ви информираме за това своевременно при резервация.  

В нито един от гореспоменатите случаи датата на падежа не настъпва преди да сме 

изпълнили законовите си задължения, както е посочено в раздел 5.1. 

7.2. Разликата между първоначалната вноска и договорената сума за плащане (плащане 

на останалата част от цената) се дължи 30 дни преди започване на изпълнение на 

туристическия пакет. Вие и / или пътуващите сте длъжни да я платите, без повторна 

покана. Падежът не настъпва преди да сме изпълнили законовите си задължения, както 

е описано в раздел 5. 
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7.3. За краткосрочни резервации, направени 30 дни или по-малко преди започване на 

изпълнение на туристическия пакет, цялата сума за плащане се дължи незабавно. Вие и/ 

или пътуващите сте длъжни да направите това в рамките на една седмица след 

получаване на потвърждението / фактурата за пътуване, но не по-късно от деня преди 

началото на пътуването. По-ранният момент във времето е решаващ. Падежът не 

настъпва преди да сме изпълнили законовите си задължения, както е описано в раздел 

5.1. 

7.4. Таксите в случай на анулация (вж. Раздел 10.) и таксите за обработка и промяна на 

резервацията (вж. Раздел 11.) се дължат незабавно. Вие и / или пътуващите сте длъжни 

да направите това в рамките на една седмица след получаване на потвърждението / 

фактурата за пътуване, но не по-късно от деня преди (планираното) начало на 

пътуването. 

7.5. Премията за евентуална застраховка, за която посредничим е дължима с 

първоначалната вноска. Вие и / или пътуващите сте длъжни да направите това в 

рамките на една седмица след получаване на потвърждението / фактурата за пътуване, 

но не по-късно от деня преди началото на пътуването. 

7.6. Имаме право да откажем да предоставим туристически услуги, докато дължимата 

сума не бъде изплатена изцяло, т.е. пълното плащане на първоначалната вноска и 

останалата част от цената преди началото на пътуването. 

7.7. По подразбиране, ще получите напомняне след датата на падежа. 

7.8. Вие сте в забава, без да е задължително напомняне, ако не извършите плащане в 

текстова форма най-късно в рамките на 30 дни от падежа и получаване на фактура. Ако 

сте потребител, това важи само ако сте изрично посочени във фактурата за тази правна 

последица. Вие също сте в забава, без да е задължително напомняне, ако откажете да 

платите. Декларацията за отказ за плащане може също да се направи имплицитно, 

например като не се осребрят директен дебит или дебит на кредитна карта или чрез 

връщане на дебит.   

7.9. Ако не извършите първоначалната вноска и / или не платите останалата част от 

цената съгласно договорените дати за плащане, въпреки че няма несъответствие при 

пътуване, което оправдава прекратяване на договора за пътуване, имаме право да  

анулираме договора за туристически пакет след напомняне с гратисен период и да Ви 

начислим разходи за анулация в съответствие с раздели 10.2 и 10.4. Можете да 

докажете, че не сме претърпели никакви щети или че сме претърпели значително по-

малко щети. 

7.10. Преди получаване на плащанията няма да бъдат предоставени документи за 

пътуване. 

 

8. Договорни задължения на Вас / пътуващия: Начини на плащане 
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В зависимост от метода на резервация, следните условия се прилагат за посочените по-

долу методи на плащане: 

• Плащане в брой: Плащане в брой е възможно, ако: 

o резервацията се извършва в местна туристическа агенция (офис) и 

o туристическата агенция предлага плащане в брой за нашите услуги и 

o ние предлагаме плащане в брой за избраното пътуване. 

 

Плащанията трябва да се извършват най-късно до падежите (вж. Раздел 7). 

Документите за пътуване са на разположение приблизително 8 дни преди началото на 

пътуването и се изпращат по електронен път на имейл адреса, посочен при 

резервацията. Имейл адресът може да бъде и на туристическата агенция. 

• Паричен превод: 

o паричният превод е възможен, ако: 

▪ резервацията се извършва в туристическа агенция, по телефона или онлайн и 

▪ ние предлагаме плащане с паричен превод за избраното пътуване. 

 

Получателят, на когото трябва да извършите плащанията най-късно до падежите (вж. 

Раздел 7), ще бъде уведомен в потвърждението на резервацията. 

Документите за пътуване са на разположение приблизително 8 дни преди началото на 

пътуването и се изпращат по електронен път на имейл адреса, посочен при 

резервацията. Имейл адресът може да бъде и на туристическата агенция. 

• Незабавен банков превод (SOFORT-трансфер): 

o незабавен банков превод- SOFORT-трансфер (специална форма на онлайн банкиране) 

е възможен, ако: 

▪ резервацията се извършва в туристическа агенция, по телефона или онлайн и 

▪ SOFORT-трансфер се предлага от нас като начин за плащане за избраното пътуване. 

 

Получателят, на когото трябва да извършите плащанията най-късно до падежите (вж. 

Раздел 7), ще бъде уведомен в потвърждението на резервацията. 

Документите за пътуване са на разположение приблизително 8 дни преди началото на 

пътуването и се изпращат по електронен път на имейл адреса, посочен при 

резервацията. Имейл адресът може да бъде и на туристическата агенция. 

• Директен дебит по SEPA: Директен дебит по SEPA е възможен, ако: 

o резервацията се извършва в туристическа агенция, по телефона или онлайн и 

o SEPA директен дебит се предлага от нас за избраното пътуване. 

 

Когато плащате чрез директен дебит на SEPA, за тези мандати за директен дебит на 
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SEPA се договаря съкратен период от 2 дни. Клиентът ще бъде информиран за 

директния дебит с потвърждението на резервацията. 

Директният дебит по SEPA се събира на падежите (вж. Раздел 7). Ако събирането на 

плащането не е възможно от посочената от Вас сметка поради недостатъчни средства 

на датите на падеж, имаме право да начислим възникналите допълнителни разходи. 

Документите за пътуване са на разположение приблизително 8 дни преди началото на 

пътуването и се изпращат по електронен път на имейл адреса, посочен при 

резервацията. Имейл адресът може да бъде и на туристическата агенция. 

• Плащане с кредитна карта: Плащането с кредитна карта е възможно, ако: 

o резервацията се извършва в туристическа агенция, по телефона или онлайн и 

o използва се кредитна карта, приета от нас - понастоящем VISA и Mastercard и 

o ние предлагаме плащане с кредитна карта за избраното пътуване. 

 

При плащане в туристическата агенция, при резервация трябва да се представи 

кредитната карта и да се подпише разписката от кредитната карта или да се въведе 

ПИН. При резервация по телефона или онлайн, трябва да се посочат номер на кредитна 

карта, притежател на картата, срок на годност и контролна цифра. 

Дебитите от кредитната карта се извършват на падежите (вижте раздел 7). Ако не е 

възможно да се събере плащане от посочената от Вас сметка на кредитната карта 

поради недостатъчно средства на падежите, имаме право да начислим допълнително 

възникналите разходи. 

Документите за пътуване са на разположение приблизително 8 дни преди началото на 

пътуването и се изпращат по електронен път на имейл адреса, посочен при 

резервацията. Имейл адресът може да бъде и на туристическата агенция. 

9. Прихващане 

Вие и / или гостът имате право на прихващане от нас само със съществуващи искове, 

които не са оспорени от нас или които са законно установени. 

 

10. Анулация от страна на госта 

10.1. Можете да анулирате пътуването по всяко време преди началото на пътуването. За 

да се избегнат недоразумения, анулацията трябва да бъде декларирана в писмена 

форма. Незапочването на пътуването по принцип ще се счита за анулация. Определяща 

за момента на анулация е датата, на която сме получили декларацията за анулация. 

10.2. Ако прекратите договора за пътуване или не започнете пътуването, можем да 

поискаме подходящо обезщетение. Това се изчислява от цената на пътуването минус 

стойността на икономиите на разходи и приходите за всяко алтернативно използване на 
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туристическите услуги. Вие имате възможност да докажете, че всъщност сме 

претърпели по-малко щети. 

10.3. За улеснение, ние изчислихме искането си за обезщетение, като взехме предвид 

очакваните икономии на разходи и очакваните приходи чрез алтернативно използване 

на туристическите услуги, в зависимост от оставащия период между декларацията за 

анулация и началото на пътуването, както следва: 

За нашите стандартни продукти: 

За пътувания с включен полет: 

- за анулация до 40 дни преди началото на пътуването   30%, 

- от 39-ия ден до 30-ия ден преди началото на пътуването  40%, 

- от 29-ия ден до 22-ия ден преди началото на пътуването  50%, 

- от 21-ия ден до 15-ия ден преди началото на пътуването  65%, 

- от 14-ия ден до 7-ия ден преди началото на пътуването  80%, 

- от 6-ия ден до 3-ия ден преди началото на пътуването  85%, 

- от 2-ия ден преди началото на пътуването и в случай на неявяване 90% от цената на 

пътуването 

 

За ваканционни пътувания (единствено и само настаняване в хотел / къща за гости / 

ваканционен апартамент / къща): 

-  за анулация до 40 дни преди началото на пътуването  20%, 

- от 39-ия ден до 30-ия ден преди началото на пътуването  30% 

- от 29-ия ден до 22-ия ден преди началото на пътуването  40%, 

- от 21-ия ден до 15-ия ден преди началото на пътуването  50%, 

- от 14-ия ден до 1-ия ден преди началото на пътуването  70%, 

- в деня на заминаване или в случай на неявяване 90% от цената на пътуването 

 

 

За изключения от нашите стандартни продукти ("FLEX -оферти"): 

 

За оферти при пътуване с включен полет, обозначени като „FLEX-оферта“: 

 

- в случай на анулация до 22 дни преди началото на пътуването, 50 евро на човек, 

- от 21-ия ден до 15-ия ден преди началото на пътуването 65% от цената на пътуването, 

- от 14-ия ден до 7-ия ден преди началото на пътуването 80% от цената на пътуването, 

- от 6-ия ден до 3-ия ден преди началото на пътуването 85% от цената на пътуването, 

- от 2-ия ден преди началото на пътуването и в случай на неявяване 90% от цената на 

пътуването 

 

За оферти за ваканционни пътувания (единствено и само настаняване в хотел / къща за 

гости / ваканционен апартамент / къща), които са обозначени като "FLEX-оферта": 
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- в случай на анулация до 22 дни преди началото на пътуването, 50 евро на резервация, 

- от 21-ия ден до 15-ия ден преди началото на пътуването 50% от цената на пътуването, 

- от 14-ия ден до 1-вия ден преди началото на пътуването 70% от цената на пътуването, 

- в деня на заминаване или в случай на неявяване 90% от цената на пътуването. 

 

Вие имате възможност да докажете, че всъщност сме претърпели по-малко щети. 

Правото на обезщетение не се прилага, ако са спазени законовите изисквания. 

 

10.4. В случай на анулация, всички вече раздадени самолетни билети, билети за влак 

или ферибот трябва да бъдат върнати. 

 

 

11. Промени на резервацията, прехвърляне на договора 

 

11.1. Промяна на резервацията при пътувания с полет: 

Промените по Ваше желание по отношение на датата на пътуване, дестинацията и вида 

транспорт, както и летищата на заминаване след сключването на договора вече не са 

възможни. По отношение на настаняването, гарите за качване или вида на автомобила 

под наем, промените могат да бъдат направени до 30 дни преди започване на 

изпълнение на туристическия пакет. В допълнение към допълнителните разходи, които 

действително възникват, ще бъде начислена такса за обработка от 30 евро на пътуващ 

(но максимум 50 евро на резервация). Моля, попитайте ни предварително за точните 

разходи за промяна на резервацията.  

 

11.2. Промени на резервациите при туристически пътувания без полет: 

Промени по Ваше желание по отношение на датата на пътуване, дестинацията, 

настаняването, видът транспорт, гарите за качване или вида на автомобила под наем са 

възможни до 30 дни преди започване на изпълнение на туристическия пакет. В случай 

на промяна на резервацията се начисляват допълнително направените разходи плюс 

такса за обработка от 30 евро на пътуващ (но максимум 50 евро на резервация). 

 

Промени от 29 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет, 

независимо от вида на пътуването, са възможни само след предварителна анулация на 

пътуването (вж. Раздел 10.3.) 

 

11.3. Прехвърляне на договор: 

Вие можете да поискате друго лице да поеме Вашите права и задължения по договора 

за пътуване чрез декларация на траен носител, която сме получили до 7 дни преди 

началото на пътуването, само тогава, когато декларацията е направена в разумен 

период от време преди началото на пътуването. 

В този случай можем да поискаме възстановяване на действително направените 

разумни допълнителни разходи или да възразим срещу прехвърлянето на договора на 

друго лице, ако другото лице не отговаря на договорните изисквания за пътуване. 
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12. Анулация от страна на туроператора преди началото на пътуването 

 

12.1. Ако в рекламата за туристическото пътуване, най-късно преди да подадете 

декларация за намерение, целяща сключването на договора, ние посочим минимален 

брой участници и срок, докогато е възможна отмяната от наша страна, в случай, че са 

се регистрирали по-малко хора за това пътуване, в рамките на периода за който сме Ви 

уведомили и който е станал предмет на договора, можем да анулираме договора за 

пътуване преди заминаване. Следните срокове не трябва да се надвишават: 

 

• за пътувания с продължителност повече от 6 дни- до 20 дни преди началото на 

пътуването, 

• за пътувания с продължителност от 2 до 6 дни- до 7 дни преди началото на 

пътуването, 

• за пътувания с продължителност по-малко от 2 дни- до 48 часа преди началото на 

пътуването. 

 

12.2. Ако сме възпрепятствани да изпълним договора за пътуване поради 

непреодолими, извънредни обстоятелства, можем да анулираме договора за пътуване 

веднага след като разберем причината за анулацията преди началото на пътуването. 

 

Такива обстоятелства съществуват и ако преди началото на пътуването, узнаем за 

важни причини, свързани с личността на пътуващия, за които се страхуваме, че ще 

причиняват трайно нарушаване на пътуването. 

 

12.3. Ако анулираме договора за пътуване в съответствие с разпоредбите на този раздел 

12, ние ще Ви възстановим всяка цена на пътуване, която вече е платена незабавно, но 

не по-късно от 14 дни след отмяната. 

 

 

13. Отговорност на туроператора  

 

13.1. Ние носим отговорност за поръчката на туристическия пакет без несъответствия в 

рамките на надлежната грижа на разумен търговец. Туристическият пакет не съдържа 

несъответствия при пътуване, ако има договореното качество. Доколкото качеството не 

е е договорено, туристическият пакет не съдържа несъответствия при пътуване, 

• ако е подходящ за използването, предвидено в договора, в противен случай  

• ако е подходящ за нормална употреба и има качество, което е обичайно за 

туристически пакети от същия тип и което пътуващият може да очаква според вида на 

туристическия пакет, и 

• ако не предоставяме туристическите услуги или ги предоставяме с неразумно 

забавяне. 

 

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

причинени виновно от нас, е ограничена до трикратната цена на пътуването. 
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Всички допълнителни задължителни искове, основани на международни конвенции 

или законови разпоредби, основаващи се на тях, остават незасегнати от ограничението. 

 

13.3. Нашата отговорност за искове за обезщетение от деликатни действия е ограничена 

до трикратната цена на пътуването, стига вредата да не е причинена умишлено или 

поради груба небрежност от наша страна или от страна на доставчик на услуги, и не 

представлява смърт, телесна повреда или увреждане на здравето. Всички допълнителни 

задължителни искове, основани на международни конвенции или законови разпоредби, 

основаващи се на тях, остават незасегнати от ограничението. 

 

13.4. Ако за туристическа услуга се прилагат международни споразумения или 

законови разпоредби, основаващи се на такива, които позволяват или изключват иск за 

обезщетение срещу доставчик на услугата само при определени условия или 

ограничения или поставят предявяването на иск за обезщетение в зависимост от 

определени условия или ограничения, тези условия или ограничения също прилагат в 

наша полза.  

 

13.5.  Вие трябва да компенсирате срещу всякакви искове за обезщетение или искове за 

намаление срещу нас това, което сте получили като обезщетение или възстановяване на 

намаление поради същото събитие в съответствие с  

• международни споразумения или 

• правни разпоредби, основаващи се на такива или 

• съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004 (права на пътниците при отказан достъп на 

борда, отмяна или голямо закъснение на полети) или 

• съгласно Регламент (ЕО) № 1371/2007 (права на пътниците, използващи железопътен 

транспорт) или 

• съгласно Регламент (ЕО) № 392/2009 (отговорност на превозвачите на пътници по 

море) или 

• съгласно Регламент (ЕО) № 1177/2010 (права на пътниците, пътуващи по море или по 

вътрешни водни пътища) или 

• Съгласно Регламент (ЕО) № 181/2011 (права на пътниците в автобусния транспорт). 

 

13.6. Ние не носим отговорност за услуги, които не са част от договора за пътуване, 

сключен между Вас и нас, като договори за туристически услуги (например екскурзии), 

сключени от Вас на място с трети страни доставчици. 

 

 

 

 

14. Докладване за несъответствия 

 

Вие или пътуващите сте длъжни да ни уведомите незабавно за всяко несъответствие, 

което може да възникне. За тази цел, моля, свържете се с посоченото от нас звено за 

контакт. Данните за контакт ще намерите в потвърждението си за пътуване. Ако, в 
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противоречие с този раздел, Вие виновно не ни уведомите незабавно за някакво 

несъответствие при пътуване и поради това не сме успели да реагираме на оплакването 

Ви, Вие нямате право на намаление на цената или обезщетение от наша страна. 

 

15. Давност 

 

15.1. При туристическите пакети, договорните искове, както и други искове, които не 

са искове за обезщетение, основани на умишлено причиняване на смърт, телесна 

повреда, увреждане на здравето, свободата или свързани с полово самоопределяне, 

изтичат след 2 години. Давностният срок започва да тече в деня, в който 

туристическият пакет трябва да завърши съгласно договора или в който Вие и / или 

пътуващите сте разбрали за щетите или е трябвало да разберете. По-късният момент от 

време е решаващ. Задължителните законови забрани остават незасегнати. 

 

15.2. Ако за туристическа услуга се прилагат международни споразумения или 

законови разпоредби основаващи се на такива, относно предявяване на искове за 

обезщетение срещу доставчика на услуги, които са предмет на по-кратък или 

задължително по-дълъг давностен срок, този давностен срок важи и за Вашите искове 

за обезщетение срещу нас по отношение на тези туристически услуги. 

 

15.3. В противен случай се прилагат законовите разпоредби относно давността. 

 

16. Процедура за подаване на оплаквания и разрешаване на спорове онлайн 

 

Ако не сте доволни от предоставянето на договорните услуги, можете да се обърнете 

към нашия отдел за обслужване на клиенти. Можете да се свържете с него на адрес: 

kundenservice@vtours.de 

 

Ние не участваме в процеса на извънсъдебно разрешаване на спорове. За всички 

договори за туристическо пътуване, сключени в електронна правна комуникация, се 

позоваваме на Европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове 

http://ec.europa.eu/consumer/oder/. 

 

17. Паспортни, визови и здравни формалности 

 

Ще бъдете информирани за общите паспортни и визови изисквания на държавата на 

дестинацията, както и приблизителните срокове за получаване на виза и здравни 

формалности. Освен ако не е изрично уговорено с Вас, пътуващите са отговорни за 

спазването на тези паспортни и визови изисквания, както и здравните формалности и 

всички други законови разпоредби, приложими за изпълнението на пътуването. Ние не 

носим отговорност за нарушаване на такива разпоредби и последствията от тях. 

 

18. Оперираща авиокомпания 

 

mailto:kundenservice@vtours.de
http://ec.europa.eu/consumer/oder/
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Регламентът на ЕС за информиране на пътниците за самоличността на опериращия 

въздушен превозвач (EuVO 2111/05) ни задължава при резервация да Ви информираме 

за самоличността на опериращата авиокомпания (и) на всички услуги за въздушен 

превоз, които трябва да се предоставят в рамките на резервираното пътуване. 

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

ще Ви кажем името на авиокомпанията или авиокомпаниите, които е вероятно да 

извършат полета. Веднага след като разберем коя авиокомпания ще изпълнява полета, 

ще Ви уведомим. Ако авиокомпанията, посочена като оперираща авиокомпания, се 

промени, ние ще Ви информираме за промяната. Ние незабавно ще предприемем 

всички разумни стъпки, за да гарантираме, че сте информирани за промяната възможно 

най-скоро. 

 

Списъкът на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана, може да бъде 

намерен на уебсайта на Федералната авиационна служба на адрес http://www.lba.de. 

 

 

19. Застраховка „Отмяна на пътуване“ 

 

Препоръчваме Ви да сключите застраховка за отмяна на пътуване и застраховка с 

покритие на разходите за помощ, включително репатриране в случай на злополука, 

заболяване или смърт. Разходите по тази застраховка не са включени в цената на 

пътуването. 

 

 

20. Защита на данните 

 

Ние събираме, обработваме, съхраняваме и предаваме Вашите лични данни и / или 

лични данни на пътуващите единствено и само в съответствие със съответните закони 

на Федерална република Германия, по-специално в съответствие с Федералния закон за 

защита на данните и Общия регламент за защита на данните. Ако Вие и / или пътуващ 

изрично не сте се съгласили за по-нататъшно използване на Вашите лични данни, ние 

ще ги използваме само за изпълнение на договора за туристическо пътуване и за други 

собствени бизнес цели. Вие и / или пътуващият можете по всяко време да поискате 

информация относно личните данни, свързани с Вас, които сме събрали, обработили, 

съхранили и предали, както и тяхното изтриване или блокиране.  

 

 

 

 

Заключителни разпоредби 

 

21.1. Ако Вие и / или пътуващите сте търговец или юридическо лице по публичното 

право или нямате общо място на юрисдикция в Германия,  мястото на юрисдикция е  

Ашафенбург. Ако Вие и / или пътуващите сте търговец или юридическо лице по 

http://www.lba.de/
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публичното право, мястото на изпълнение на всички искове от и във връзка с договора 

за туристическо пътуване и със самото пътуване е седалището ни в Ашафенбург. 

 

21.2. За договора за туристическо пътуване и всички споразумения, сключени между 

Вас и / или пътуващия и нас, въз основа на или във връзка с него, ще се прилага 

единствено и само законът на Федерална република Германия, с изключение на 

Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки, при 

условие че не е задължително прилагането на законодателството на друга държава, по-

специално Вашата или държавата на произход на пътуващия. 

 

21.3. Ако отделни разпоредби на тези общи условия или договора за туристическо 

пътуване или части от тях са или станат невалидни или неприложими, това не засяга 

ефективността и валидността на другите части на съответната разпоредба, на тези общи 

условия и на договора за туристическо пътуване. 

 

vtours GmbH 

Ул. Вайсенбургер 30 

D-63739 Ашафенбург 

Тел .: +49 (0) 6021 86211 - 785 

Имейл: service@vtours.de 

 

От: януари 2021 г. 

mailto:service@vtours.de

