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 המשרד של פנימי לשימוש

 : דוקט' מס            

 
 

 בדרכון שרשומים כפי בדיוק האישיים הפרטים מלאו אנא לב שימו

  היציאה לטיול יוםב שנה חציפחות ל בתוקףיהיה  הדרכון כי לוודא יש

 

 $ 3,725.00זוגי:   בחדר אדם ב"ע הטיול עלות                                           מצרים עם ידין רומן  :הטיול/הקבוצה שם

                                                                                                        

 $ 695.00תוספת לאדם בחדר יחיד:                                                                                  :יציאה תאריך

27/02-7/03/2022                                                                       

  

 יעקב שושן : הקבוצה מארגן שם

  mira.batish@diesenhaus.co.il, 03-5488157מירה בטיש גב רישום: 

 :בעברית ת/הנוסע שם

 בלועזית פרטי שם

 בדרכון שמופיע כפי

 בלועזית משפחה שם

 בדרכון שמופיע כפי
 ז.ת מספר הדרכון תוקף דרכון מספר נקבה/זכר

      

 בטיסה אוכל טלפון לידה תאריך מייל מתמיד נוסע מספר

     

 :בעברית זוג בת/בן ת/הנוסע שם

 בלועזית פרטי שם

 בדרכון שמופיע כפי

 בלועזית משפחה שם

 בדרכון שמופיע כפי
 ז.ת מספר הדרכון תוקף דרכון מספר נקבה/זכר

      

 בטיסה אוכל פוןטל לידה תאריך מייל מתמיד נוסע מספר

     

 

 $:  ____________ בסך אותי לחייב נא (ריבית ללא בשקלים תשלומים) 3/     2/       1:     לחיוב תשלומים

                

 

 אשראי כרטיס מספר

 : הכרטיס בעל שם :הכרטיס  בעל של. ז.ת

 רסאקספ אמריקן/  מאסטרכרד/  ישרכארט/ ויזה :הכרטיס בגב ספרות 3

 :הכרטיס תוקף דולריים בתשלומים או אחד בתשלום לשלם ניתן דיינרס אשראי בכרטיס* 
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 המשרד של פנימי לשימוש

 : דוקט' מס            

 

 כלליים תנאים

  ,אני הח"מ שפרטי רשומים לעיל, מתחייב לשלם את תמורת הזמנת הטיול של הנוסעים הרצ"ב כמפורט בהזמנה זו
ות ועדכונים באמצעות הוראה בלתי חוזרת הניתנת בהתאם לכל האמור באישור זה, לרבות דמי ביטול / שינוי / הוספ

 זאת לחייב את חשבוני בחב' האשראי.ב

  במידה והחותם על טופס זה משלם עבור צד שלישי, לא יהא במערכת היחסים שבין המשלם וצד שלישי, כדי להשליך
 .או לגרוע מהתחייבותו/ו

 ם השירות אשר הוזמן עבור צד שלישי., ולא תהיינה למשלם כל טענות בקשר עדיזנהאוז  של המשלם כלפי   

  בכל מקרה בו תתקבל בקשה לתשלום על ידי מי שאינו אחד הנוסעים בהזמנה, התשלום יבוצע בהעברה בנקאית או
 מזומן בלבד.

 

 ביטול על ידי הנוסע:

  לאדם $ 150-ימי עבודה לפני היציאה לטיול יחויב ב 60-31המבטל בין . 

 לאדם.  $ 600-ימי עבודה לפני היציאה לטיול יחויב ב 30-15המבטל בין 

  לאדם.  $ 1400-ימי עבודה לפני היציאה לטיול יחויב ב 14-4המבטל בין 

  מעלות הטיול. 80%ייגבו  ימי עבודה ועד יום היציאה 3מ  

 שבת –ה( לא כולל שישי -ימי עבודה )ימים א 

  בינלאומיות וטיסות פנים בהתאם למדיניות חברות התעופה.בנוסף ייגבו דמי ביטול בגין טיסות  

 :מועדי תשלום

 $ 375ם ההרשמה תיגבה מקדמה לטיול, בתשלום אחד בסך ע

מלוא סכום תשלום. ימי עבודה לפני צאת הטיול, לפי שער העברות גבוה ביום ה 30-עד ל, שאר החיוב יגבה בהמשך

 ה"שלחברת דיזנהאוז רמישולם טיול תשלום בגין הה

 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית. 3יתן במעמד זה לשלם עד נ

 אמצעי תשלום:

  תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית 3עד 

 .קרדיט או פריסת תשלומים נוספת בתוספת עלות 

  על כל ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע אישור ההזמנה וכמפורט מעלה. תנאי הביטול משתנים בהתאם לעיתויו ביחס
היציאה. בכל מקרה של ביטול יחויב הלקוח בדמי ביטול לפי תנאי ההזמנה ובלבד ואינו זכאי לתנאי ביטול מקלים למועד 

 .לפי הוראות חוק הגנת הצרכן לרבות כמצוין בחוק הגנת הצרכן 
 
 

 תקראת את תנאי הטיול, התנאים הכללים כפי שמופיעים בתכנית המפורט :בעצם החתימה על טופס זה הנך מאשר כי 
  של הטיול.

 .אנו ממליצים לכל הנוסעים לדאוג לביטוח נסיעות וכבודה מידית עם תאריך הרישום 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 _______________ תאריך: שם: _____________           ת.ז. : _________________ 

 

 חתימה : ______________    תאריך: ___________       

 

 mira.batish@diesenhaus.co.il מירה בטיש לכתובת הדואלליש לשלוח את הטופס כולל צילום דרכון 

 03-5488157לפון ט –ות . לשאל03-5400077למספר פקס או 
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