ДОДАТКОВА УГОДА № 1
ДО ДОГОВОРУ
НА ТУРИСТИЧ НЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ №__________
від «_____»_____________________20___року
м. Київ

“______”___________ 2020р.

_______________________________________________________________________, надалі “ТУРАГЕНТ”
(ліцензія __________________________________________ № ______________ від ____________________ року),
в особі _________________________________________, що діє за дорученням Товариства з обмеженою
відповідальністю «АЛЬФ ТУРИСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР» (ліцензія Держагенства України з туризму та курортів
від «16» серпня 2012 р., серія АГ № 581276), надалі “ТУРОПЕРАТОР”, на підставі Агентського договору на
реалізацію туристичних послуг №_________ від __________________ р., з однієї сторони, та:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
в подальшому Турист (Замовник), з іншого боку, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій,
попередньо ознайомлений з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений ним правочин
(зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), розуміючи правові наслідки укладення цього правочину,
керуючись ст.ст. 202-204, 626, 627 ЦК України, уклали дану Додаткову угоду № 1 до Договору на
туристичне обслуговування № _____________ від «____»_____________20___року (далі – Договір) про
наступне:
1. У зв’язку із зміною істотних обставин Договору та обставин, якими Сторони керувалися під час укладення
Договору, керуючись положеннями ст. 20 Закону України «Про туризм», Сторони дійшли згоди про викладення
умов п. 1.2. Договору в наступній редакції:
« 1.2. Умови і перелік замовлених туристичних послуг (туристичного продукту):
1.2.1. Країна: ___________________________________________________________________________________
1.2.2. Маршрут: ________________________________________________________________________________
1.2.3. Готель (інші засоби розміщення): ____________________________________________________________
1.2.4. Вид і спосіб забезпечення харчування: _____________________________ ___________________________
1.2.5. Трансфер: __________________________________________________________ ______________________
1.2.6. Види екскурсійного обслуговування: ____________________________________ ______________________
_________________________________________________________________________ _______________________
1.2.7.Строк перебування у місці надання туристичних послуг:
- дата початку туристичного обслуговування: _________________________________________
- дата закінчення туристичного обслуговування: _______________________________________
1.2.8. Інші послуги: ____________________________________________________________________
1.2.9. Туристичний продукт належить туроператору: ТОВ «АЛЬФ ТУРИСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР», 01001, м.
Київ, провулок Михайлівський, 12/1, тел./факс: (044) 278-61-44.»
2. За домовленістю Сторін викласти положення п. 3.1. Договору у наступній редакції:
«3.1. Загальна вартість послуг, зазначених у п.1.2. цього Договору складає: ______________ грн. _______ коп.
(___________________________________________________________________________________ грн. ____коп.).
Повна оплата вартості послуг здійснюється Туристом до ______________, якщо інші терміни не зазначені у
рахунку на оплату.».
3. Остаточна вартість туристичного продукту, передбачена в п. 3.1. Договору, визначається Сторонами за
цінами, що діють на день укладення даної Додаткової угоди.
4. Ануляція туристичних послуг, визначених цією Додатковою угодою, здійснюється на умовах, встановлених
Договором, який, зокрема, передбачає штрафні санкції та/або відшкодування туристом понесених
туроператором фактичних витрат, пов’язаних із замовленням туристичного продукту. Розмір фактично
понесених Туроператором витрат буде розглядатися індивідуально за кожним Договором і Додатковою угодою
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та залежить, зокрема, від рішень іноземних партнерів, готелів та авіакомпаній, які являються безпосередніми
постачальниками туристичних послуг.
5. Повернення коштів при ануляції туристичного продукту будуть здійснюватися у національній валюті України
– гривні.
6. Інші умови Договору на туристичне обслуговування № _________ від “___” ________201__ р. залишаються
без змін і є обов’язковими для виконання Сторонами.
7. Дана Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору на туристичне обслуговування № _________ від
“___” ________201__ р. та вступає в силу з моменту її підписання Сторонами.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ТУРАГЕНТ:

ТУРИСТ (ЗАМОВНИК):

____________________ /__________________/

_____________________________/____________________/
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