נוה אקדמיה  -טופס הרשמה ליוון בדגש סלוניקי
מס' הזמנה_____________ :

מועד היציאה15.10.15 :

תאריך____/____/____:

קבוצת ירדנה מנור

* אני יודע ומסכים ,כי לא יאוחר מ 24-שעות מקבלת דף זה ,אדאג כי החברה תקבל את טופס ההרשמה לטיול חתום על ידי .כמו כן מוסכם על ידי ,כי אם החברה לא תקבל את טופס
ההרשמה חתום כאמור לעיל ,החברה תהיה רשאית למכור את המקומות השמורים עבורי לכל המעוניין.
* למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם בזאת כי במקרים בהם זהות הלקוח (בעל\ת כרטיס האשראי) שונה מזהות הנוסע ,יחולו כל הסכמותיו ו\או התחייבויותיו של הנוסע על הלקוח.

פרטי הנוסעים
שם ושם משפחה כפי שמופיע בדרכון__________________________________:
מס' ת .זהות ___________________:ת .לידה___/___/___:

מחיר הטיול ללקוח $ 1690 :עבור כל נוסע
לתשלום במזומן :בשקלים ,דולרים או צ'ק שקלי.
תשלום בכרטיס אשראי תוספת  1%נוסף 50% .מהתשלום עד מועד מפגש הקבוצה.
(קיימת אפשרות ל 2-3 -צ'קים דחויים ,בתוספת  10אג' לכל דולר לשער החליפין הידוע)

שם בן/בת זוג כפי שמופיע בדרכון______________________________________
ת.ז בן/בת הזוג ___________________ :ת .לידה בן/בת הזוג___/___/___ :
מוצהר בזאת כי פרטי הנוסעים רשומים בדיוק כפי שהם מופיעים בדרכונים.
כל תיקון הנובע מטעות ברישום פרטי הנוסעים ואשר יחייב בכרטוס מחדש ,עלותו
תחול על הלקוח וזאת בהתאם למחיר שיידרש ע"י חברות התעופה.
טלפונים_________________ ___________________ _______________:
כתובת ____________________________________:מיקוד___________ :
______________________________________________________Email:
שם וטלפון איש קשר בארץ כשתשהו בחו"ל

________________________________________________

 נא לבדוק שהדרכון בתוקף  6חודשים לפחות מיום החזרה המשוערת לארץ
 נא לבדוק שבדרכונכם יש לפחות  3עמודים ריקים לחלוטין ,הדרושים לחתימה
בשדות התעופה  -במידה ואין ,יש להסדיר זאת עם משרד הפנים לפני היציאה!!!

אימות פרטי התחייבות בכרטיס אשראי ע"י הלקוח
שם בעל כ .האשראי _________________________:סוג כרטיס___________:
מס' כרטיס האשראי_____________________________________:
תוקף הכרטיס___________:

שלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס________:

 דמי הרישום לאדם כפי שמופיע בפרוספקט הטיול ,ישולמו במעמד ההרשמה
פלוס  $200מקדמה.
 הנך מתבקש לקרוא את דפי התנאים הכלליים של החברה ,הפתוחים לעיון חופשי
במשרדי החברה.
 בחתימתי מטה ,הנני מאשר\ת את חיוב חשבוני באמצעות כרטיס האשראי הרצ"ב
ומתחייב\ת כי עסקה זו לא תוכחש על ידי.

הריני לאשר בחתימתי כי אני מאשר לשלוח מעת לעת את פרסומי החברה מכל סוג שהוא \ דואר אלקטרוני לכתובת הרשומה לעיל ,במידה ואינכם מעוניינים נא לסמן  xבתוך הריבוע
הלקוח מצהיר כי הוא יודע שהמקדמה המשולמת על ידו ,כל עוד אין היא מגעת ל 35% -ממחיר הטיול ,הינה על חשבון שרותי הקרקע בטיול ולא על חשבון כרטיס הטיסה מהארץ לחו"ל
וחזרה.





אני יודע כי נוה אקדמיה קונה טיסות בהתחייבות בלתי חוזרת.
הריני לאשר בחתימתי כי קיבלתי ,קראתי והסכמתי לכתוב בדף הפרסום לטיול ,ובדף הפרטים החשובים הנוגעים להרשמה לטיול ,סדרי תשלום וכו' וכן ניתנה לי
אינפורמציה בדבר חיסונים נדרשים שהועברה לנוה אקדמיה ע"י הסוכנים המקומיים במדינות המתויירות.
נא לבדוק בלשכת הבריאות באזור המגורים לגבי חיסונים רלוונטיים למסלול הטיול

יש לשלוח את טופס ההרשמה יחד עם צילום הדרכון ,במידה ויש גם הארכת תוקף יש לשלוח גם העתק של הארכה.

נוה אקדמיה ( )2001בע"מ ח.פ  513174359רח' קרליבך  10ת"א  ,6713214טל03 - 5101555 .

חובה :חתימת הלקוח\ה_________________:
(בעל\ת כרטיס האשראי)
פקס03 - 5168060 .

דוא"לreserv@neve-academia.co.il :

