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Bauer Tour vadybininkas                            _____________________          Turistas      __________________________________________       
                                                                                    pavardė, parašas          a.v.                                            vardas, pavardė, parašas                                                                         

UAB „BAUER  TOUR" 
j.a.k. 301240624, buveinė Sausio g. 13-osios g. 2, LT 04343 Vilnius, el.pašt. ausra@bauer.lt, tel. (8-5) 2152052,  

faks. (8-5) 2152041 kelionių organizatoriaus pažymėjimo Nr.  012955   
 

TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr.  xxxxxxx Data   2017-xx-xx, Vilnius 
 

SPECIALIOJI DALIS 
1.1.Turistas:      
Turisto vardas Vardenis   Mob.tel. +370 6xx xxxxx 
Turisto pavardė Pavardenis   Tel.  
Turisto adresas Gatvės g.00, Miestas LT-0000, Lietuvos Respublika  El. paštas: varden@mail.xx 
Lydintis asmuo:     
Vardas Vardenė   Mob.tel. +370 6xx xxxxx 
Pavardė Pavardienė   Tel.  
Adresas Gatvės g.00, Miestas LT-0000, Lietuvos Respublika  El. paštas: vard@mail.xx 
Papildomi duomenys  
     
1.2. Kelionė lėktuvu į KRETA Išvykimo data: 2017.xx.xx Grįžimo data: 2017.xx.xx 
Išvykimo laikas 
Grįžimo laikas 

xx:xx 
xx:xx 

Išvykimo ir grįžimo vieta: 
Tarptautinis Vilniaus oro uostas 

Skrydžius vykdančio(-ų) oro vežėjo(-ų) 
pavadinimas(-ai) Small planet airlines  

         
1.3. Apgyvendinimas Viešbutis:            VIEŠBUČIO PAVADINIMAS Klasė (pagal   priimančios šalies   taisykles):        ¶¶¶ 

arba ¶¶¶¶ 
Nakvynių skaičius 7 (septynios)                                  Dvivietis kambarys     
     
1.4. Maitinimas  Maitinimo tipas:  švediškas st. HB  (pusryčiai ir vakarienė )  Papildomai  nėra   
Pusryčiai   7 (2 asmenys) Pietūs    neįskaičiuota Vakarienė   7 (2 asmenys) Specialūs susitarimai  nėra   
     
1.5. Ekskursijos  Nėra 
     
2.1. Kaina, Eur     
Lėktuvo bilietai įskaičiuota Vizos neįskaičiuota Kita:    
Apgyvendinimas įskaičiuota  Oro uosto mokesčiai įskaičiuota Turisto pakeitimas -  xx Eur  
Maitinimas : 
Pusryčiai 

 
įskaičiuota  

Draudimas nuo nelaimingų 
atsitikimų  

neįskaičiuota (bendrųjų sąlygų 7 str.) 

Vakarienė įskaičiuota     
Kitos pasklaugos: 
transportavimas oro 
uostas-  viešbutis- oro 
uostas  

įskaičiuota Vykstančiųjų į užsienį būtinos 
medicininės pagalbos išlaidų 
draudimas 

neįskaičiuota  

Kaina  1 asmeniui:  xxx,xx  Eur                                                   Sutarties kaina iš viso:    xxx,xx  EUR    (suma žodžiais  eurų xx centų)  
     
2.2. Į kelionės kainą įskaičiuotos suteikiamos paslaugos: 
7 nakvynės 4-ių žvaigždučių (pagal priimančios šalies taisykles) dviviečiame viešbučio kambaryje, švediško stalo tipo maitinimas 7  kartus pusryčiai ir 
vakarienė, skrydis Vilnius-Heraklionas -Vilnius,  oro uosto ir degalų mokestis, transportavimo paslaugos Kretoje (oro uostas-viešbutis-oro uostas). 

     
2.3. Mokėjimų  terminas, tvarka: mokama per 5 dienas nuo sutarties pasirašymo.            Sutarties  kaina  mokama į banko sąskaitą 
Mokant privaloma nurodyti Turisto, pavardę bei mokėjimo paskirtį:  „Už kelionę į (šalis)“.  
Banko sąskaitos mokėjimui atlikti:  Swedbank AB:  LT917300010122667140 ; AB DNB bankas: LT784010049500854680 
     
2.4. Kita:   
- Vykstant į kelionę turėti kelionės dokumentą – LR galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę, kurio galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 3 mėn. nuo 1.2 p. 
numatytos  grįžimo datos; 
- Turistas kelionės metu privalo elgtis apdairiai ir rūpestingai, kad nepadaryti žalos sau ir kitiems asmenims. Visas pretenzijas dėl kelionės organizatoriaus 
netinkamo sutarties vykdymo ar Turistui padarytos žalos, Turistas privalo pareikšti nedelsdamas ir rašytine forma.  
2.5. Individualūs susitarimai su Turistu:   
Nurodomos individualiai su turistu sulygtos sąlygos, kurios  patikslina ar keičia bendrąsias sąlygas  

 
3.1. Kelionių organizatoriaus prievolių užtikrinimas:  Sutarties Nr. 710-741100711, galiojimo terminas 2017-01-16.  Užtikrino ERGO Insurance SE Lietuvos 
filialas, kodas 302912288, buveinė  Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius, tel. +370 5 268 3000, faks. +370 5 268 3005,  el. p. info@ergo.lt 

 
3.2. Informacija/pretenzijos: Dėl  Turistui teikiamų paslaugų jis turi  kreiptis į UAB “Bauer Tour” adresu: Sausio g. 13-osios g. 2, LT 04343 Vilnius, tel. +370 
5 2152042 faks. +370 5 2152041, e.pašt. ausra@bauer.lt .  
Kelionės metu iškilus nenumatytiems atvejams ir nesant galimybės gauti pagalbos iš Bauer atstovo vietoje,  kreiptis į  Bauer Tour atstovę   
Aušrą Jokimčienę, tel. +370 68569928 

 
Turistas      sutinka            nesutinka, jog jo pateikti asmens duomenys kelionės organizatoriaus būtų tvarkomi bendrųjų sąlygų 10 str. nustatyta tvarka.   
 
Paširašydamas Sutartį, Turistas patvirtina, kad su kelionės organizatoriumi derybų būdu sulygo individualias Sutarties sąlygas, susipažino su visais Sutarties 
dokumentais, įskaitant bendrąsias Sutarties sąlygas, su jomis sutinka.  
 
Paširašydamas Sutartį, Turistas  patvirtina, jog jam ir lydinčiam(iems) asmeniui(ims)  keliones organizatorius  suteikė išsamią  informaciją ir pateikė visą medžiagą 
pagal šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 punktus. Turistas patvirtina, jog jis ir lydintys asmenys gavo išsamią informaciją apie valstybinių 
sienų kirtimo tvarką, reikalingus asmens tapatybės dokumentus, reikalavimus jų galiojimo terminui. 
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BENDROJI DALIS 

 
4. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

4.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja: 
4.1.1. Organizuoti turistui(-ams) kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, arba, jeigu kataloge ar kitoje kelionę 
aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo atlikti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Katalogas arba kita kelionę 
aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. 
4.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, kuris sudaro 140,   pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 10 d. iki kelionės pradžios. 
4.1.3. Iki sutarties pasirašymo įteikti turistui rašytinį dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo 
vietas, datas ir laiką bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas vykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas 
kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, 
apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančiosios valstybės taisykles), maitinimą, 
valstybių, į kurias vykstama, pasienio formalumus ir vizų gavimo tvarką, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimus, laiką, per kurį gaunamos 
vizos, sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, likusios sumos mokėjimo grafiką. 
4.1.4. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal 
priimančiosios šalies taisykles, nenurodant konkretus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo privalo informuoti turistą 
apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat privalo suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, 
paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo. 
4.1.5. Prieš kelionę rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto 
priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus), kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą 
ar vietinių agentūrų ar agentų, į kurias turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius, jei tokių agentūrų ar agentų nėra, turistui nurodyti telefono 
numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi, informaciją apie valstybių, į kurias 
vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo 
tvarką, informaciją apie neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos 
išlaidos, informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai 
susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje. 
4.1.6. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui, išskyrus 10 str. nurodytą duomenų naudojimą Turisto sutikimu. 
4.1.7. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių 
organizatoriaus interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje) organizuotos turistinės kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių 
organizatoriaus interneto svetainėje neskelbiamos ar organizuotos turistinės kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal 
standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas. 
4.1.8. Kai turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 nepilnamečių iki 16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs nepilnamečiai, užtikrinti, kad, be kelionės vadovo, šią turistų 
grupę papildomai lydėtų dar vienas pilnametis asmuo.  
4.1.9. Po sutarties sudarymo paaiškėjus, kad prievolių įvykdymo užtikrinimas baigiasi anksčiau, negu prasideda turistinė kelionė, iki kelionės pradžios raštu (paštu, 
faksu, el. paštu, trumpąja žinute ar kitu sutartyje nurodytu būdu) informuoti turistą apie naują prievolių įvykdymo užtikrinimą, nurodant naują prievolių įvykdymo 
užtikrinimą patvirtinančio dokumento numerį, jo galiojimo terminą ir jį išdavusios draudimo ar finansų įstaigos rekvizitus ir kontaktinius duomenis. 
4.2. Turistas(-ai) įsipareigoja: 
4.2.1. Laiku sumokėti už kelionę bei pateikti visą informaciją bei dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį, atvykti laiku į pirminę bei 
kelionės vadovo (jei kelionės vadovo paslauga numatyta sutartyje) nurodytas išvykimo vietas, laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių 
vykdymo, laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų 
reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 
vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo aprašo su vėlesniais 
pakeitimais (Žin., 2002, Nr. 23-858, Žin., 2007, Nr. 49-1895, Žin., 2008, Nr. 85-3375).   
4.2.2. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už 
jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių 
organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos. 
4.3. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas 
sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas. 
 

5. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES 
 

5.1. Turisto teisė atsisakyti sutarties: 
5.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. 
5.1.2. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t. y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto 
valios, kaltės (jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo)), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju 
negali viršyti maksimalios vienos kelionės kainos. 
5.1.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl su juo susijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, 
kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl 
nenugalimos jėgos aplinkybių. Šiame punkte nurodytais atvejais atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos. 
5.1.4. Turistui atsisakius sutarties 5.1.2 ar 5.1.3 punktuose numatytais atvejais, kelionių organizatorius, reikalaudamas turisto atlyginti nuostolius, turistui 
pageidaujant, privalo pateikti patirtų nuostolių dydį patvirtinančius dokumentus. 
5.1.5. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl 
su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų 
grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu. 
5.2. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties: 
5.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą. 
5.2.2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują tokios pat ar geresnės kokybės 
kelionę (alternatyvią kelionę). Jeigu dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės pasiūlyti alternatyvią kelionę arba turistas pasiūlytos naujos kelionės atsisako, jis turi 
teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už neįvykusią kelionę sumokėti pinigai. 
5.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę bei atlyginti turistui turtinę žalą. Žala 
neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 4.1.2 punkto aplinkybių arba nenugalimos jėgos. 
5.4. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už kelionę sumokėtų pinigų, 
pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo. 
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6. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS 
 

6.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą. Turistas turi teisę 
atsisakyti keisti sutartį. 
6.2. Kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant 
išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas 
kainos padidėjimas. Turistas turi teisę atsisakyti kainos didinimo. 
6.3. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 6.1, 6.2 punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę 
reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties 
po to, kai turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 6.1 punkto atveju, tai atitinkamai taikomas šios sutarties 5.3 punktas. 
 

7. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS 
 

7.1. Bet kuris šios sutarties turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 21 d., perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, 
kuris vykdys visas sutarties sąlygas. 
7.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t. y. jei per laiką, likusį iki kelionės 
pradžios, jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje ir (ar) viešbutyje naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės. 
7.3. Sutarties perleidimas turi būti įformintas susitarimu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas) 
reikalavimus, su trečiuoju (kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs tokį susitarimą, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo 
pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į 
kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionių organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, 
susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą.  
 

8. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ 
 

8.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių 
organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą 
sutarties vykdymą, jeigu: 
8.1.1. dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas turistas (4.2.1 punkto sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys); 
8.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi; 
8.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, 
atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti. 
8.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą 
ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma, susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, 
kurios, remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su 
tokios pagalbos ir paramos teikimu, turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius arba asmuo, kurio pagalba jis 
naudojasi (8.1 punktas), tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius. 
8.3. Jeigu prasidėjus kelionei paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų (nurodytų šios sutarties 2 skyriuje) dalies, tai jis 
privalo pasiūlyti turistui tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui ir kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai 
suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas 
jų atsisakė, kelionių organizatorius, be papildomo užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip 
pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas. 
8.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus 
tyčios ar didelio neatsargumo. 
8.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 
8.6. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos 
teisingumą ir tikslumą, išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai: 
8.6.1. turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pasikeitimus, o kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta 
pakeitimų galimybė; 
8.6.2. pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu.  
8.7. Kelionės organizatorius neatsako už kelionės metu Turisto ar jį lydinčių asmenų įsigytas paslaugas, prekes, kurių tiekėjai, pardavėjai yra tretieji asmenys, 
nesantys šios sutarties šalimi.     
 

9. KITOS SĄLYGOS 
 

9.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas 
(Žin., 1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-4138) bei kiti teisės aktai ir ši sutartis. 
9.2. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus 
vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti 
pareikštos raštu. Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės 
pabaigos. Kelionių organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pareikštas pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl sutarties 
netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybomis, o jei nepavyksta susitarti, – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
9.3. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ikiteismine tvarka nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos 
vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 
9.4. Po šios sutarties pasirašymo sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu. 
9.5. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų 
prievolių nevykdymo gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą. 
9.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais: po vieną kelionių organizatoriui ir turistui(-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. 
 

10. ASMENS DUOMENYS   
 

10.1. Turistas sutinka, kad kelionės organizatorius  gautų, tikslintų, tikrintų ir kitaip tvarkytų duomenis ir informaciją (gautą, pateiktą, patikslintą) apie turisto 
vardą(-us), pavardę(-es), adresą, elektroninio pašto adresą, telefono, mobiliojo telefono numerį(-ius), taip pat kitus turisto sutikimu pateiktus duomenis bei kitą su 
išvardintais duomenimis susijusią informaciją; 
10.2. Turistas sutinka, kad kelionės organizatorius  Sutarties 10.1 p. nurodytus duomenis ir informaciją gautų, tikslintų, tikrintų ir kitaip tvarkytų ir automatiniu 
būdu sutarčių ir pirkėjų (klientų) apskaitos, tinkamo paslaugų turistui teikimo, turisto įsipareigojimų vykdymo apskaitos, kontrolės, prisiimtų bei prisiimamų 
įsipareigojimų nesilaikymo prevencijos valdymo, dalyvavimo lojalumo programose, tiesioginės rinkodaros bei kitais šioje Sutartyje nurodytais tikslais. 
10.3 Šis straipsnis taikomas tik turistui ir kelionės organizatoriui individualiai susitarus specialiojoje Sutarties dalyje.  


