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Draft CONTRACT DE TRANSPORT 

NR. _________ / ___________ 

 

1/ PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Încheiat între SC. BTT TOURS SRL, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J/22/2118/2005 Cod Fiscal RO 

17886786 , Cont Lei  deschis la BCR Sucursala Iaşi - RO44 RNCB 0175 0335 8356 0001; Euro RO17 RNCB 0175 0335 8356 

0002; cont în  Lei la Trezoreria Municipiului Iaşi RO91 TREZ 4065 069X XX00 6958, cu sediul în Iaşi, punct de lucru str. Palat 

nr. 48, cp 700029, reprezentată prin dna. Herciu Ioana Roxana – director – în calitate de PRESTATOR 

                                                  Şi 

Si turistul / reprezentantul turistului, doamnul/doamna  ______________________, domiciliat in 
________________________, telefon _______________, CNP ________________, posesor al cartii de identitate seria __ nr. 
______, eliberata de ________ la data de ________. 
 

2/ OBIECTUL CONTRACTULUI 

Prezentul contract  are ca obiect stabilirea drepturilor şi obligaţiilor ce revin părţilor pentru serviciile de transport 

prestate de către S.C. BTT TOURS S.R.L.- Iaşi beneficiarului; 

Prezentul contract se încheie pe perioada : ___________________. 

Traseul pe care se va desfăşura excursia : __________________________________________________________. 

 

3/ OBLIGAŢIILE PĂRTILOR (S.C. BTT TOURS SRL) se obligă  : 

 - să pună la dispoziţia beneficiarului capacitatea de transport solicitată la data şi la locul indicat de benefiar în 

comandă.  

 - să raspundă de integritatea bagajelor în timpul transportului , dacă acestea au fost depozitate corespunzător şi au 

fost prezentate sub forma unui inventar prestatorului; 

 - să pună la dispozitia beneficiarului mijloace de transport corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi estetic, 

cu personal de bord corespunzător ; 

- să inlocuiască mijlocul de transport în cazul defecţiunilor tehnice apărute pe parcursul traseului , ce nu pot fi remediate 

pe loc ; 

    

4-BENEFICIARUL (__________________________) se obligă; 

 - să suporte imediat eventualele pagube cauzate mijlocului de transport de către turişti; 

  - să intreprindă măsuri care să nu permită cazarea turiştilor în autocar ;  

 - să pună la dispoziţia prestatorului toate actele necesare bunei desfaşurări a călătoriei şi obţinerea autorizaţiilor 

de trecere a frontierei (tabele nominale cu datele călătorilor, invitaţie, acte firma etc.) 

- să suporte cheltuilile privin obţinerea vizei pentru şoferi. 

- să nu impună conducatorilor auto o altă conduită în trafic decât cea prevazută de lege şi normele AETR (inclusiv, 

dar fără a se limita la timpii de odihnă: la 4h şi 30 min de condus, pauză de minim 45 min; după un total de 21 ore de 

activitate, o pauză de minimum 9 ore). În caz contrar, Beneficiarii vor despăgubi, în mod solidar, Prestatorul pentru orice 

daună (e.g. amenzi, penalităţi, pierderea de licenţe/autorizaţii etc) suportată ca urmare a nerespectării prevederilor legale. 

 

5/ PREŢUL CONTRACTULUI 

mailto:office@btttours.ro
http://www.btttours.ro/


Agenţia de turism BTT Tours - Iaşi / S.C. BTT TOURS S.R.L. 

tel.: +40 232 237558 | fax: +40 232 242 017 
mobil: +40 756 108 085 

e-mail: office@btttours.ro | Web:www.btttours.ro 
Yahoo id: btttours | Skype: Btttours-Iasi 

_______________________________________________________________________________________________ 

Pagină 2 din 2___________________________________________________________________________________ 
Adresă: Str. PALAT, Nr.48, C.P. 700032, IAŞI, Nr. Reg Com: J22/2118/2005, Cod fiscal: RO17886786, Licenţă turism: 3662/2005, Banca: BCR Iaşi, Cont bancar: RO44 

RNCB 0175 0335 8356 - LEI 

 

Preţul de transport, autocar, este de ___________ LEI / EURO / cursa şi include preţul combustibilului consumat 

pe parcursul intern şi extern, taxele autostradă, chiria mijlocului de transport, cartea verde si diurnele conducatorilor auto; 

- Nu sunt incluse in Preţ taxele de parcare, cazarea şoferilor pe tot parcursul excursiei precum şi eventualele taxe 

de intrare în oraşe, care vor intra în sarcina Beneficiarilor. 

 

6/ TERMENE DE PLATA  

Plata se va efectua in numerar sau prin virament bancar in contul Prestatorului mentionat in Preambul pentru 

intreaga cursa, nu mai tarziu de momentul plecarii in cursa respectiva. Plata se va considera efectuata la timp numai daca 

contul bancar al Prestatorului a fost creditat cu suma relevanta, in termenul limita prevazut aici 

Diferenţele de kilometri efectuaţi faţă de comanda de transport, se vor evidenţia, recalcula şi achita imediat dupa 

cursa. 

 

7/ CLAUZE SPECIALE  

Beneficiarul va asigura masa si cazarea conducatorilor auto, taxele de parcare , taxele de intrare in state şi oraşe, 

ferryboat. 

 

8/ RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ  

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, părţile datorează despăgubiri 

la valoarea pagubei create ; 

Beneficiarul va achita cu titlul de penalitaţi 50% din valoarea totală a contractului în cazul renunţării la deplasare 

cu mai puţin de 10 zile de la data anunţată ca fiind dată plecării; 

 

9/ LITIGII 

Litigiile în executarea prezentului contract, în cazul în care nu sunt soluţionate pe cale amiabilă, sunt de competenţa 

instanţelor judecătoreşti. 

Orice modificări ale Contractului se vor face cu acordul scris al ambelor Părti. În caz contrar, acestea vor fi nule şi 

neavenite. 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ____________, în doua exemplare, din care unul a fost înmânat 

beneficiarului. 

 

PRESTATOR,        BENEFICIAR,      

    

S.C. BTT TOURS SRL       ____________________________  

   

 

Director agentie, 

Herciu Ioana Roxana  
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