
 

 הסכם הצטרפות לטיול מאורגן
 HAN0710: קוד הטיול                                           קב' חנה הייזלר –לימונצ'לו שם הטיול: 

 
 71.01.7.: תאריך חזרה                                                                                       31.01.7: תאריך יציאה

  
  .נוסע  2נוסע 

 
   שם משפחה בלועזית כמו בדרכון

 שם פרטי בלועזית כמו בדרכון  

 שם משפחה בעברית  

  
 שם פרטי בעברית

 מין ז / נ ז / נ

  
 תאריך לידה

  
 זהות  תעודתמס' 

  
 מספר דרכון

  
 תוקף דרכון

  
 כתובת מגורים

  
 דוא"ל

  
 טלפון בבית   /    נייד

 אוכל בטיסה  /  בטיול רגיל / צמחוני רגיל / צמחוני

  
 מס' נוסע מתמיד

 מספר כרטיס אשראי  

 /   סוג כרטיס  תוקף כרטיס אשראי  / /

 סוג החדר זוגי / יחיד / מיטות נפרדות  זוגי / יחיד / מיטות נפרדות 

 

 

 דוקט מס':

 סוכן סולו מטפל:

 עלות הטיול:

 יורו 711.
 לאדם בחדר זוגי

  יורו 11.תוספת סינגל 

 

 לפרטים  והרשמה  050-8383434

 מקדמה  300 יורו לאדם
55.00.53לאחר  דלקבמחירי ה הכולל עליי לא  

 
רה אלקטרונית, דבר וכל אמצעי תקשורת ישי SMSהריני מאשר/ת בחתימתי לשלוח לי בדוא"ל, דואר ישראל, פקס או * 

פרסומת ושיווק ע"פ תיקון לחוק התקשרות תשמ"ב * ידוע לי כי רכישת טיול הינה בכפוף לתנאי ההתקשרות בחוברת 
. * הנני מאשר/ת בחתימתי את הפרטים ואת חיוב כרטיס האשראי 3102הטיולים המאורגנים של סולו איטליה בע"מ 

 הרשומים לעיל.

 סולו איטליה בע"מ
 122312020, טל: 13420, ר"ג 23רח' ביאליק 

www.soloitalia.co.il 

 

 _____________________חתימת הנוסע :  700-3437434 :רשמהמס' פקס לה

 דמי ביטול )מרגע הרישום(:
 ימי עבודה  70עד 

 יורו 00              לפני היציאה     
 70%ימי עבודה           1-70.בין 
 00%ימי עבודה             7.-3בין 
   00%ימי עבודה               7-6בין 

 ימי עבודה 7 -פחות מ
 00%.       ועד ליציאה

דמי ביטול יחושבו מעלותו מלאה של 
 הטיול

 

 אפשרות תשלום )נא הקף בעיגול(
.( העברה בנקאית לחשבון  מס' 0

ר"ג  40(, סניף 20, הבינלאומי )223220
 לפקודות : "סולו  איטליה"

.( תשלום במזומן במשרדנו )מס' 3
 כרטיס אשראי לעירבון בלבד(.

תשלומים  2 –י ב .( כרטיס אשרא2
 –ו  0.2, 0.1 –החל מ  שווים ללא ריבית

החיוב לפי שער ההעברות  0.01.02
  והמחאות גבוה ביום התשלום בפועל

 1לעסקה 0%בתוספת של 

 

 ! Arrivederci –תודה  ו 
 סולו איטליה בע"מ המומחים לארץ המגף 

http://www.soloitalia.co.il/
http://www.soloitalia.co.il/

