
SC GROUP G4 PROMOTION SRL                                                   
Agentia ACTIV EVENTURIA BY ACTIV TOURS&TRAVELS
C.I.F: RO15308727
RC: J03/406/2003
Sediu: Str. Smeurei, nr. 7 - Pitesti
Sediu: Str. Victoriei, nr. 9 – Pitesti
Sediu: P-ta Natiunile Unite, nr. 3-5, Buc.
Telefon NON-STOP: 0755 013 981 / 82
E-mail: info@activtours.ro
Licenta Org.: 700/22.01.2019
Brevet turism: 10384/2005
Asig. Insolvabilitate: OMNIASIG 52547 val. 10.12.19-09.12.20   

BON DE COMANDA 
SERVICII DE CALATORIE ACTIV

EVENTURIA

Nr. ….. / data: ….......

1. Nume/Prenume Călător/i 
- 
-
-
-

Data nașterii:
-
-
-
-

Nr. Pașaport / C.I.
-
-
-
-

Telefon Călător
E-mail Călător

VĂ SOLICIT/ĂM URMĂTOARELE SERVICII
2. Destinația (ruta):

3. Perioada: 

- individual intrare: ... ieșire: ... (nr. nopți cazare)

- grup intrare: ... ieșire: ... (nr. nopți cazare) 

4. Unitate cazare
- tip (hotel, vila, motel etc.), denumire, categorie cu 
reglementările țărilor de primire

- tip camera

- ce servicii

- adresa

5. Unitate de alimentație pt. turism

- tip (restaurant/cantină etc.) denumire/categorie

- adresa

- conținut servicii masa (fără masă, mic dejun, demi-
pensiune, pensiune completă, all inclusive etc.)

6. Transferuri / Rent-a-car

- ore de preluare - predare

7. Transport

- tip categorie, caracteristici

- mijloc de transport

- data/ locul / ora de plecare

- data / locul / ora de sosire

8. Program turistic

- excursii, vizite suplimentare incluse in pachetul de servicii 
sau Produsul unei alte agenții organizatoare cf. Program 
propriu/NUME

9. Informații generale privind regimul pasapoartelor si al 
vizelor/ asistență viză unde este necesar

Card de identitate sau pasaport valabil minim 6 luni de la data călătoriei. Pașaport valabil pentru minori, 
declarații notariale și cazier pentru însoțitori, în cazul în care nu sunt părinții – Condiții de călătorie cu 
minori vezi: www.politiadefrontiera.ro 

10. Formalități de sănătate și asigurări necesare călătoriei / 
asigurare Travel Storno

Asigurare Travel Storno – recomandată! Generali sau Mondial Assistance
Asigurare medicală de călătorie – recomandată!

11. Solicitări speciale ale Călătorilor:

12. Buget alocat călătoriei / preț confirmat de agenție / 
moneda RON / EUR / USD / GBP / CHF etc.

13. Alte taxe neincluse în preț

14. Eșalonare plăți: Avans: Rest de plată:

15. Informații și telefoane contact la destinație: Partener local: Tel./Persoana de contact:

https://www.mondial-assistance.ro/asigurare-calatorie/asigurare-storno/
https://www.generali.ro/calatorii/produse/turist-plus-premium/
http://www.politiadefrontiera.ro/
mailto:info@activtours.ro


16. ALTE INFORMAȚII:

- condiții de penalizare

- asigurări facultative

- nr. Minim de persoane necesar pentru efectuarea 
călătoriei/programului

- agenția organizatoare a Programului

- data limită de anunțare a Călătorului privind anularea 
călătoriei 

Agenția de turism organizatoare poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie și poate 
oferi călătorului rambursarea completă a tuturor plăților efectuate pentru pachet, dar nu este 
răspunzătoare pentru plata unor despăgubiri suplimentare, în unul dintre următoarele cazuri:
a) numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul 
minim stabilit în contract, iar agenția de turism organizatoare îl înștiințează pe călător cu privire la 
încetarea contractului în termenul stabilit în contract, dar nu mai târziu de:
(i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de 
șase zile;
(ii) șapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două și 
șase zile;
(iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de 
două zile;

- Preinformări cf. OG 2/2018: link website Pentru Pachetele de Servicii de Călătorie: 
acceseaza LINK Preinformare OG 2/2018

Pentru Serviciile de Călătorie Asociate
accesează LINK Preinformare OG 2/2018

Declarație Călător/i / Reprezentant: Călător/Reprezentant .................................................................... declar pe propria răspundere, că reprezint cu puteri depline, în 
condițiile prezentului contract, toți călătorii înscriși în Bonul de comandă și semnez prezentul Bon atât în numele meu, cât și în numele lor. Acest Bon de comandă face 
parte integrantă din contractul de servicii, din care am primit un exemplar. Menționez că am beneficiat și de Preinformările corespondente serviciilor de călătorie cf. OG 
2/2018.

Declarație de consimțământ prelucrare date personale
DA/NU sunt de acord ca societatea SC GROUP G4 PROMOTION SRL, înregistrată în registrul operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 16760, să fie autorizată 
să proceseze datele mele personale care sunt colectate în cadrul tranzacțiilor comerciale cu SC GROUP G4 PROMOTION SRL, în următoarele scopuri: furnizarea de 
informații/oferte prin intermediul e-mail-ului/newsletter, sms-ului, telefonului, platformelor de social media, referitoare la pachetele turistice achiziționate, website-
urilor proprii, oferte speciale, evenimente și/sau alte forme de publicitate, precum și contactarea în vederea implementării unor sondaje de opinie a clienților.
( ) Am înțeles și sunt conștient de faptul că datele cu caracter personal trimise în timpul procesului de rezervare pot fi transferate către furnizori de servicii turistice/țări 
terțe/parteneri locali ai agenției.
( ) Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în 
această declarație de consimțământ. Această declarație este validă numai în cazul în care căsuțele sunt bifate cu X.

Data......./......../............     Locul:....................................  Nume/Prenume:...............................................................      Semnătura Călător:.....................................

https://oferte.activtours.ro/ACTIV_EVENTURIA_INFORMARE%20CF.%20OG2_2018_FORMULARE/2_Formular%20de%20pre-informare%20pentru%20SERVICII%20ASOCIATE.pdf
https://oferte.activtours.ro/ACTIV_EVENTURIA_INFORMARE%20CF.%20OG2_2018_FORMULARE/1_Formular%20de%20pre-informare%20pentru%20PACHETE_OUG2_2018.pdf
https://oferte.activtours.ro/ACTIV_EVENTURIA_INFORMARE%20CF.%20OG2_2018_FORMULARE/

