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Bu formun imzalanmast sonucu Meis Turizm seyahat Acentas'nrn paket
tur sozlegmesinde belirlenen ttim garflarr kabul
etmi$ saylltrsrntz. iptal, devir gartlarr paket tur sozleqmesinden belirtildi$i gibidir.
Rezervasyon sahibi 3 g0n oncesi acentaya haber vermek kaydr ile isim O"giEittigi yapabilir.
Tur ya da rezeruasyonun acenta taraftndan iptali halinde ticret tahsil edilen kreJi'kartrna
5 ig gunti igerisinde iade edilir.
Bu formda olan belirtilen bdeme dtgrnda bu bilgiler bagka bir rezervasyonda
kullanrlmam"tiJA,r.

Meis Turizm seyahat Acentas bu bilgileri 3.gahrslar ile paylagmamaktadrr ve gizli tutmaktadrr.
Taraflardan herhangi bir
anlaqmazlrk durumunda Meis Turizm Seyahat Acentasr bu kayrtlarr delil olarak
kabul eder. Bu sozlegmeden dogabilecek
uyuEmazllklarda izmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Rezeruasyon sahibi bu sozleqmede belirtti$i kredi kartryla ilgili olugabilecek

bir problem halinde kalan odeme ya da taksit
rakamtnt herhangi bir qarta ba$h olmakszrn taksit ya da odeme tarihinden itibaren
3 grjne kadar baSka bir kredi kartr ile
odeme yapmayr ya da ilgili borcu banka havalesiyle odemeyi taahhtlt eder.

i9 bu imzamla yukandaki belirtilen bedeli Kredi Kartr hesabrmdan ahnmasrnr, tarafrmdan
yaprlacak iptallerde tutarn
tamamlnr iideyecelimi gimdiden kabul ve taahhiit ederim.
Adr ve
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Soyadr

Tarihi

:
:

Kaqe

/

imza

Tur kailhm ve odeme konfirmesi iqin e-mair adresiniz veya faks numaranrz
Bu formu imzaladtktan sonra

:

:

0 266312 41 45'e faks olarak veya tarayrp meisturizm@gmaif.com mail atabilirsiniz.

