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), який діє за усним дорученням від імені інших туристів (ПІБ всіх повнолітніх
та неповнолітніх осіб, які приймають участь у турі, в т.ч. й самого замовника, якщо він також є Туристом), з
іншого боку, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, попере дньо 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) внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажор),
обумовлених прийняттям органами державної влади України та/або іноземних держав рішень, які
унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань за укладеним договором про надання туристичних
послуг, про наступне:
1. У зв’язку із зміною істотних обставин, якими Сторони керувалися при укладенні Договору, Сторони
вирішили у строк до 31 грудня 2021 року укласти Додаткову угоду до Договору, якою узгодити внесення змін
до п. 1.2. Договору «Умови і перелік замовлених туристичних послуг (туристичного продукту)».
2. Туристичний продукт, який Сторони мають узгодити у порядку п. 1 даної Додаткової угоди, може бути
обраний Туристом виключно в межах країни, яка зазначена у Договорі і тур до якої не відбувся. Країна
подорожі може бути змінена у виняткових випадках, та лише у разі надання такої згоди іноземними партнерами
Туроператора та іншими суб’єктами туристичної діяльності, які являються безпосередніми постачальниками
туристичних послуг.
3. Обрання туристичного продукту здійснюється за цінами підбору туру онлайн, які діють на день його
обрання Туристом.
4. Стосовно оплати, здійсненої Туристом за умовами Договору, Сторони цієї Додаткової угоди дійшли
згоди про наступне:
4.1. Сторони підтверджують, що Туристом в оплату вартості туристичного продукту за Договором було
сплачено Турагенту грошові кошти в сумі ____________грн. (___________________________________________
__________________________________________________________________________________гривень 00 коп.),
що на день здійснення такої оплати за внутрішнім курсом Туроператора становило __________ доларів США.
4.2. Грошова сума, перерахована Турагентом Туроператору на виконання умов Договору, являється
оплатою/передоплатою Туриста за туристичний продукт, який буде обраний Туристом у передбачений п. 1
даної Додаткової угоди строк та фіксується в іноземній валюті – доларах США за внутрішнім курсом
Туроператора на день здійснення такої оплати.
4.3. У випадку, якщо вартість обраного Туристом туристичного продукту перевищуватиме суму коштів,
перерахованих Туроператору в якості оплати/передоплати за Договором , доплата до повної вартості
туристичного продукту здійснюється Туристом в гривні по курсу дня оплати і згідно стандартних умов оплати
та умов оплати частинами, якщо інше не буде погоджено з Туроператором.
5. У випадку неузгодження Туристом змін до п.1.2. Договору у строк, встановлений п. 1 цієї Додаткової
угоди, Туроператор здійснює повернення Турагенту суми перерахованих ним грошових коштів після 31 грудня
2021 року, а Турагент зобов’язується повернути Туристу сплачену ним за Договором суму грошових коштів.
Повернення грошових коштів Туристу здійснюється у національній валюті України - гривні по внутрішньому
курсу Туроператора, який діяв на день здійснення Туристом оплати.
6. Сторони підтверджують, що умови даної Додаткової угоди не передбачають користування чужими
грошовими коштами, та погоджуються, що проценти на вказану в п. 4.1. цієї Додаткової угоди суму грошових
коштів не нараховуються і не сплачуються.
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7. Інші умови Договору на туристичне обслуговування № _________ від “___” ________201__ р.
залишаються без змін і є обов’язковими для виконання Сторонами.
8. Дана Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору на туристичне обслуговування № _________ від
“___” ________202__ р. та вступає в силу з моменту її підписання Сторонами.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ТУРАГЕНТ:

ТУРИСТ:

____________________ /__________________/

_____________________________/____________________/
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