
Formular cu informaţii standard în cazul serviciilor de călătorie asociate în înţelesul art. 3 pct. 16 lit. a)
în cazul în care contractele sunt încheiate în prezenţa fizică simultană a comerciantului (altul decât un

transportator care vinde un bilet dus-întors) şi a călătorului 

Dacă,  după alegerea şi  efectuarea plăţii  pentru un serviciu de călătorie,  rezervaţi  servicii  de călătorie suplimentare
pentru călătoria sau vacanţa dumneavoastră prin intermediul societăţii noastre SC GROUP G4 PROMOTION SRL, NU veţi
beneficia de drepturile care se aplică pachetelor în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Prin urmare, societatea
noastră SC GROUP G4 PROMOTION SRL nu va fi răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a acestor servicii de
călătorie individuale. În cazul unor probleme, vă rugăm să contactaţi furnizorul de servicii relevant. 

Totuşi,  dacă  rezervaţi  orice  servicii  de  călătorie  suplimentare  în  cadrul  aceleiaşi  vizite  sau  al  aceluiaşi  contact  cu
societatea noastră/societatea SC GROUP G4 PROMOTION SRL, serviciile de călătorie vor deveni parte a unui serviciu de
călătorie asociate. În acest caz, conform dreptului UE,  deţine protecţie pentru a restitui plăţile dumneavoastră către SC
GROUP G4 PROMOTION SRL pentru servicii neprestate din cauza insolvenţei SC GROUP G4 PROMOTION SRL. Vă rugăm
să reţineţi că acest lucru nu înseamnă restituirea în cazul insolvenţei furnizorului de servicii relevant.

SC GROUP G4 PROMOTION SRL a contractat protecţie în caz de insolvenţă cu SC OMNIASIG SA (entitatea responsabilă
pentru protecţia în caz de insolvenţă) cu Polita de Asigurare emisa de OMNIASIG nr. I 55108, valabila in perioada: 10.12.2020 -

09.12.2021  (achitata  INTEGRAL  cu  OP  la  02.12.2020).  Călătorii  pot  contacta  această  entitate  sau,  după caz,  autoritatea
competentă (datele de contact, inclusiv denumirea, adresa geografică, adresa de e-mail şi numărul de telefon) Agentiei la
Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., cu sediul în Bucuresti, str. Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, tel.
0214057420, fax 0213114490, Sucursala ARGES, /J40/10454/2001, R.A. 047/10.04.2003, e-mail:  office@omniasig.ro,   în cazul în
care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenţei SC GROUP G4 PROMOTION SRL. Atenţie: Această protecţie în caz de
insolvenţă nu acoperă contractele cu alte părţi decât SC GROUP G4 PROMOTION SRL, care pot fi executate în ciuda
insolvenţei SC GROUP G4 PROMOTION SRL. Site-ul internet pe care este accesibilă Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018.

Am luat la cunostinta de conditiile contractarii unui pachet turistic, azi, …............................ 2021 (2 ex./1 agentie).
Agentia de turism/Agent: …..............................................                                                Calator/i,

Semnatura: ….......................................................                                        Semnatura: ….......................................................

mailto:office@omniasig.ro

