Contracte de viatge combinat
Segons el que es disposa en el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
Es formalitza el present contracte entre Kareba Viatges amb Títol-Llicencia G.C 1312 i CIF B64051402 que actua
comercialment sota la marca registrada Kareba Viatges, d’ara endavant l’AGÈNCIA, que actua en nom propi i en qualitat
d’Organitzador del viatge objecte d’aquest contracte i amb domicili a la província de Sabadell - Barcelona, C/Colom nº 48
codi postal 08201.
I
Dades Client:
Nom:

Cognom:

DNI:
Adreça:
Població:

C. Postal:

Telèfon particular:

Que actua en nom i representació de:
Núm. Adults:

, En/Na

, amb DNI Núm.

Núm. Habitacions:

El Client que signa aquest document declara actuar en representació de la resta de les persones que s’hi identiﬁquen i
amb la seva autorització expressa. Així mateix, assumeix l’obligació de lliurar una còpia d’aquest contracte a la resta
dels viatgers i recopilar la seva conformitat.

HAN CONVINGUT en la realització del viatge ………………………………… . Contingut dins la programació de
l’AGÈNCIA i/o segons pressupost acceptat pel client i que s’incorporen al present contracte signat per les parts
contractants, i les condicions particulars que es detallen a continuació.
CONDICIONS PARTICULARS
l

Destinació del viatge: La destinació o destinacions i, en cas de fraccionament de l’estada, els diferents
períodes i les seves dates són……………………………………………..

l

Mitjà de Transport: Els trasllats es realitzaran segons especifica el dossier de viatge lliurat al passatger
juntament amb la documentació i segons especifica la fitxa tècnica del viatge.

l

Data de sortida: La sortida del viatge és el dia………………… de 20___ , a les…………… hores des de
Barcelona.

l

Data de retorn: El dia de retorn del viatge és el dia…………… de 20__, a les…………… hores i des de
………………………..

l

Allotjament: Els allotjaments i règim segons s’indica al dossier de viatge lliurat al client amb la documentació
de viatge al client.

l

Mínim de persones: En la data de la signatura d’aquest contracte, la realització del viatge combinat està
supeditada a la inscripció de……….… persones. En el cas que no s’aconsegueixi aquest grup, l’AGÈNCIA, pot
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cancel·lar el viatge, sense dret d’indemnització per al client, sempre que ho comuniqui en un termini màxim de
10 dies naturals abans de la data prevista per al seu inici.
l

Itinerari: Aquest Contracte té per objecte el viatge combinat descrit al web, pel que fa al seu contingut en la
ﬁtxa tècnica adjuntada. (O: En la ﬁtxa tècnica que especiﬁca la ruta-itinerari especíﬁca reservada i presentada al
client i que s’adjunta a aquest contracte). Les visites i serveis inclosos s’especifiquen tanmateix a la fitxa de
viatge/pressupost corresponent i al dossier de viatge lliurat al client.

l

Preu: Import total per Persona:

€.

El preu del viatge ha estat calculat també en base al canvi de divisa, tarifes de transport, cost de combustible o altres fonts
energètiques, impostos, taxes i recàrrecs turístics d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports i
els tipus de canvi de divisa aplicables al viatge combinat a la data de sol·licitud dels serveis, que poden variar. Així,
expressament l’organitzador/minorista es reserva el dret de modificar el preu donat, per qualsevol increment/reducció
a la citada cotització del preu que podrà revisar-se i repercutir-se al client d’acord amb la normativa vigent, i les condicions
generals incloses i detallades a la pàgina web de Kareba Viatges fins a 20 dies abans de la sortida que serà fins a l’inici del
viatge, segons l’article 158 RDL 1/2007. Si l’increment excedís del 8% del preu del viatge, podrà el consumidor resoldre
el contracte sense pagar penalització o acceptar un viatge combinat substitutiu, qüestió que haurà de comunicar a les 72
hores següents de ser informat, i de no fer-ho, s’entendrà que opta per resoldre el contracte sense penalització.
l

Calendari de pagament del viatge: L’acte d’inscripció del viatge per ser considerada reserva de viatge
exigeix que el client hagi deixat un dipòsit del 40%, exceptuant aquells viatges on els proveïdors dels serveis
exigeixin un pagament anticipat d’un import diferent.
El pagament de la totalitat del viatge serà realitzat entre 15 i 10 dies abans de la sortida i queda liquidat en el
moment de la signatura d’aquest contracte.

l

Sol·licitud especial: Els clients han fet constància de la Sol·licitud especial dels serveis següents:
– …………………………
– …………………………

l

Desistiment del viatge: El client, en tot moment, pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats, i té dret a la
devolució de les quantitats que hagués abonat, tant si es tracta del preu total com de la bestreta, però deurà a
l’AGÈNCIA pels conceptes que s’indiquen a continuació:
1. Les despeses de gestió de l’AGÈNCIA (60 € per persona), més les despeses d’anul·lació, si n’hi hagués.
2. Una penalització, consistent en el 5% del total del viatge si el desistiment es produeix amb més de deu dies i
menys de quinze d’antelació a la data de començament del viatge; el 15% entre els dies 3 i 10, i el 25% dins de
les quaranta-vuit hores anteriors a la sortida.
3. De no presentar-se a l’hora prevista per a la sortida, no tindrà dret a cap devolució de la quantitat abonada.

l

Cessió de la reserva: El contractant principal o el beneﬁciari podran cedir gratuïtament la seva reserva en el
viatge a una persona que reuneixi totes les condicions requerits per al mateix. La cessió haurà de ser comunicada
per escrit al detallista o, si escau, a l’organitzador amb una antelació mínima de 15 dies a la data d’inici del viatge.
La persona que cedeixi la seva reserva i el cessionari respondran solidàriament, davant el detallista o, si escau,
l’organitzador que siguin part del contracte, del pagament del saldo del preu, així com de les despeses addicionals
justiﬁcades que pogués haver causat aquesta cessió.

l

Reclamacions: En cas de qualsevol incompliment en l’execució dels serveis, el consumidor s’obliga a
notiﬁcar-ho al prestador de serveis que es tracti i a l’agència, de manera fefaent i com més aviat millor,
preferentment ‘in situ’ o en tot cas en els deu dies següents a la ﬁnalització del viatge. El termini de prescripció
de les accions serà l’establert en l’article 164 del Reial decret legislatiu 1/2007 de Defensa de Consumidors i
Usuaris, és a dir, de dos anys des que es produeix l’incompliment contractual.
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l

Autorització i Documentació Necessària: Els documents tant personals com familiars de tots els passatgers
(nens inclosos) hauran d’estar en regla i el client haurà de revisar que el passaport i/o visat o DNI són exigits
per la reglamentació del país que van a visitar. Consulti a les ambaixades i consolats corresponents tant els
requisits com temps necessaris d’obtenció. Serà per compte l’obtenció del passaport o qualsevol altre requisit
exigit d’entrada a cada país així com l’obtenció dels corresponents visats i/o autoritzacions (per exemple ESTA,
ETA etc) inclòs trànsits per tercers països. En cas de ser rebutjada per alguna autoritat la documentació o sigui
denegada l’entrada al país per no complir els requisits que s’exigeixen o per no tenir la mateixa, no serà
considerat com “anul·lació per força major” i l’agència no serà responsable de les despeses addicionals ni hi
haurà devolució del preu del viatge. Els menors de 18 anys han de dur un permís escrit signat pels pares o
tutors atorgant davant l’autoritat competent, en previsió de que el mateix pugui ser sol·licitat per qualsevol
autoritat. Els menors i bebès han de dur en DNI o passaport, a més d’altres documents si fos necessari (per
exemple visat). De mateixa manera, en cas que el menor no viatgi acompanyat, es facilita el telèfon de l’hotel en
destí.
Davant la impossibilitat de tenir una informació actualitzada de tots i cada un dels països, i dels requisits
d’entrada/sortida/trànsit, que a més per la seva pròpia sobirania poden variar sense avís previ, per cada un de
les nacionalitats de cada país, les parts acorden que el viatger acudirà al Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya
y/o consultat/ambaixada del país de destí y/o trànsit per verificar i obtenir la documentació de viatge
(visats/autoritzacions etc) i sanitàries necessàries.

l

Informació Precontractual: El client declara que ha rebut prèviament el formulari amb informació
precontractual relativa al viatge combinat que aquí es reprodueix, referent a destí, períodes d’estada,
dates, numero de pernoctes incloses, els mitjans de transport, les seves característiques i categories,
els punts, dates i hores de sortida i retorn, la durada, ubicació de l’allotjament, les principals
característiques, amb dinars previstos, visites, excursions i altres serveis inclosos, tamany aproximat
del grup i el mínim de persones necessàries, idioma del servei, nom comercial, la direcció complerta
de l’organitzador i, en el seu cas, del minorista, així com el número de telèfon i direcció de mail dels
dos, amb el preu total del viatge combinat amb tots els impostos incloses i, en el seu cas, totes les
comissions, recàrrecs i altres costos addicionals, així com les modalitats de pagament i la informació
general sobre els requisits de passaport i visat, tràmits sanitaris, capacitat resolutòria amb
penalització i possibilitat de subscriure una assegurança facultativa de cancel·lació i assistència, que
cobreixi eventuals despeses en aquests supòsits, inclosa la repatriació, en cas d’accident, malaltia o
defunció així com la informació exigida per la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.

l

Responsabilitat Agència Minorista/Organitzador: L’organitzador i el minorista són responsables de la correcta
execució de tots els serveis de viatge inclosos de conformitat amb l’article 161 i estan obligats a prestar
assistència si el viatger es troba en dificultats de conformitat amb l’article 163, sense prejudici del dret de
l’organitzador i, en el seu cas, el minorista a facturar un recàrrec raonable per dita assistència si la dificultat s’ha
originat intencionadament per negligència del viatger. En tot cas, la obligació del viatger a la comunicació de
tota falta de conformitat durant l’execució del viatge combinat de conformitat amb l’article 161.2.

l

Condicions Generals: El client declara que ha estat informat de que les condicions generals d’aplicació vigent
figuren publicades a la pàgina web de Kareba Viatges sobre el que ha reservat el viatge.

l

Dades de contacte: Les dades de l’organitzador del viatge s’inclouen en l’encapçalament d’aquest contracte.
Les dades de l’agència minorista i l’assegurador són els següents:
INFORMACIÓ ADDICIONAL

l

Representant local de l’organitzador o detallista o organismes locals que poden prestar ajuda al consumidor en
cas de diﬁcultats:___________________

l

Els horaris i llocs de les escales i els enllaços, així com la categoria del lloc que ocuparà el viatger en el mitjà o
mitjans de transport que vagin a ser utilitzats són els següents:

l

Assegurances: S’informa al client que el viatge té una assegurança de viatge inclosa contractada amb
l’Asseguradora ________, pòlissa _______________ que es lliura al client amb la documentació de viatge.
El consumidor ha estat informat de la possibilitat de subscriure un contracte d’ampliació de cobertures de
l’assegurança i que addicionalment cobreixi les despeses de cancel·lació i/o anul·lació pel consumidor. La
Pòlissa ampliada és amb l’Asseguradora _______, pòlissa _______________
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El client decideix contractar l’assegurança opcional
______
El client decideix NO contractar l’assegurança opcional ______

l

Entitat Garant: el nom de l’entitat garant en cas d’insolvència i de compliment de l’execució del contracte de
viatge combinat, és Intercaución Agencia de Suscripción S.L.U, amb domicili a Plaza Colón 2. Torres de Colón,
2. Torres de Colón. Torre 1 3ª planta, 28046 Madrid, con telèfon 615519381. Que aquesta entitat ha subscrit una
garantia de protecció que està plenament vigent per un import de 100.000 €. Si es deneguessin els serveis degut
a la insolvència de Kareba Viatges els viatgers podran posar-se en contacte amb tal entitat a fi de que pugui
exercir el seu dret a reclamar directament a la persona que sigui garant de la responsabilitat contractual
adquirida o en el seu cas a l’autoritat cometent.

l

Zones geogràﬁques de risc: El client manifesta haver estat informat per l’AGÈNCIA de la situació política dels
països a visitar i dels riscos implícits al viatge. A més d’això, s’informa al consumidor que el Ministeri d’Afers
exteriors proporciona informació sobre recomanacions especíﬁques segons destinació a través d’Internet
(http://www.mae.es) o per qualsevol altre mitjà.

l

Protecció de Dades: En compliment del disposat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, del 27 abril de 2016. Relatiu a la protecció de dades i pel que deroga la Directiva 95/46 CE (RGPD), a
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com la normativa que fos d’aplicació, en el seu cas, en el moment de la recollida de les seves dades
personals, Kareba Viatges li ha proporcionat la informació bàsica respecte al seu tractament. Igualment li
informem que el client té dret a accedir, a rectificar, a limitar el tractament, a suprimir les seves dades i a
sol·licitar la portabilitat de les seves dades. En tot cas, el client pot presentar una reclamació davant l’Agència
Espanyola de protecció de dades especialment quan no hagi obtingut satisfacció dels seus drets. La direcció de
l’Agència és c/Jorge 6, 28001, Madrid i el seu web és www.agpd.es

En prova de conformitat, es signa aquest contracte, per duplicat, a……., a….… de………...…... de 2.0__.

Per l’Agència Detallista/
Organitzadora

Pel Consumidor/
Contractant Principal
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GARANTIES I LÍMITS PER ASSEGURAT
RISCOS COBERTS

§

§
§

§
§

§
§

§

SUMES ASSEGURADES PER PERSONA

