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בהפעלת טופז טורס בע”מלחבילה בקפריסין 

www.topaztours.co.il  •  09-8343337 :טלפון: 09-8343777  •  פקס

טופס הזמנה

המחירים ניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת עקב עליית דלק, מיסים וכו.

....................................................... ת.ז. ....................................................... חתימת הלקוח

............................................................................................................................... חתימת הסוכן וחותמת המשרד

עם ההרשמה יש לשלם 20% מסה”כ העסקה - דמי רישום אשר לא יוחזרו בכל מקרה
ביטול החבילה מ - 29 ימים ועד 22 ימים לפני הנסיעה - יחויב הנוסע בדמי ביטול בגובה €130 מהתשלום הכולל. 
ביטול החבילה מ - 21 ימים ועד 15 ימים לפני הנסיעה - יחויב הנוסע בדמי ביטול בגובה €150 מהתשלום הכולל.
ביטול החבילה מ - 14 ימים ועד 7 ימים לפני הנסיעה   - יחויב הנוסע בדמי ביטול בגובה €250 מהתשלום הכולל.
ביטול החבילה מ - 6 ימים ועד 4 ימים לפני הנסיעה     - יחויב הנוסע בדמי ביטול בגובה €300 מהתשלום הכולל.

 ביטול הנסיעה מ- 72 שעות לפני הנסיעה - יחויב הנוסע בדמי ביטול מלאים.
לאחר כרטוס כרטיס הטיסה, יחויב הנוסע בסכום המלא.

כל ביטול יש לבצע בכתב ולקבל אישור. ביטול שלא ישלח בכתב לא יקבל טיפול.
על הלקוח והסוכן ובאחריותם, לוודא כי הדרכון בתוקף ל- 6 חודשים ויותר מיום הנסיעה. 

אנו מאשרים בזאת כי קראנו את כל התנאים הכלליים בחוברת “TOP Vacation ” ואנו מסכימים ומקבלים תנאים אלו. ברור לנו ומוסכם עלינו כי במידה ונקצר את 
שהותנו, מכל סיבה שהיא, לא נהיה זכאים לכל החזר כספי.
דמי שינוי: כל שינוי באחד מנתוני ההזמנה, יחויב ב- €50.

לא יתקבלו הזמנות ללא חתימת הלקוח וסוכן, ובחתימתם הסכימו לכל האמור.
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תנאי הרשמה ודמי ביטול:

........................................................ שם הסוכן המבצע ........................................................ שם משרד הנסיעות

........................................................ טלפון משרד הנסיעות ........................................................ כתובת משרד הנסיעות

........................................................ אימייל ........................................................ פקס משרד הנסיעות

נא למלא את השמות רק באנגלית כפי שמופיעים בדרכון

............/............/............ תאריך לידה  MR/MRS  ....................................................................... שם נוסע 1

............/............/............ תאריך לידה  MR/MRS  ....................................................................... שם נוסע 2

מספר טלפון של הנוסע )למקרים דחופים / שינוי שעות(      ...............................................................................................

כתובת      .............................................................................................................................................................................

אבקש בזאת להזמין עבורנו )נא לבחור את האפשרות הרצויה(:

חבילת נישואין אזרחיים בקפריסין / חבילת נופש בקפריסין

................................................................. חזרה בתאריך ................................................................. יציאה בתאריך

................................................................. שם המלון ................................................................. שם העיר

AI / FB / HB / BB / RO )מחק את המיותר( אכסון על בסיס

הערות / שרותים נוספים / תרגומים וכו’  ..................................................................................................................................


