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1. Ο δεύτερος εκτός από τον εαυτό του ενεργεί και για λογαριασμό αυτών που τα ονόματά τους αναγράφονται
παρακάτω από τους οποίους (όπως δηλώνει κατηγορηματικά) είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να υπογράφει τούτη τη
σύμβαση που ορίζει το Π.Δ. 339/5-9-96 για το αναλυτικό πρόγραμμα της άνω εκδρομής,του οποίου παρέλαβε ακριβές
αντίγραφο και έλαβε πλήρη γνώση του περιεχομένου του, κατέβαλε δε σήμερα στο Γραφείο της πρώτης το άνω ποσό και
παρέλαβε την αντίστοιχη απόδειξη για τις υπηρεσίες που περιοριστικά αναφέρονται σε αυτό, δηλώνει δε ότι θα εξοφλήσει το
υπόλοιπο επτά εργάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής.
2. Η πρώτη είναι υποχρεωμένη να παράσχει στον δεύτερο και σ’ αυτούς που ο δεύτερος εκπροσωπεί όλες τις
υπηρεσίες που περιοριστικά αναφέρονται στο πρόγραμμα της εκδρομής και στην παραπάνω απόδειξη.
3. Σε περίπτωση που η παροχή μέρους των παραπάνω υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο καταστεί αδύνατη από
αιτία πέραν της βούλησής της η πρώτη έχει υποχρέωση να επιστρέψει άμεσα στον δεύτερο το ποσό που αντιστοιχεί στο
κόστος των υπηρεσιών που δεν παρεσχέθησαν αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης αξίωσης.
4. Ο δεύτερος δηλώνει ότι εκτός από το πρόγραμμα μελέτησε πολύ προσεκτικά και τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις εκδρομές που διοργανώνει το γραφείο «IASON TOURS», που βρίσκονται αναρτημένοι μέσα στο
γραφείο της πρώτης και που αφού παραδόθηκαν στον δεύτερο από την πρώτη ο δεύτερος τους αποδέχτηκε πριν από την
υπογραφή τούτης της σύμβασης χωρίς την παραμικρή επιφύλαξη.
5. Ο δεύτερος υποχρεούται χωρίς υποχρέωση ενόχλησής του εκ μέρους της πρώτης να εξοφλήσει το αντίτιμο της
εκδρομής επτά μέρες πριν την αναχώρηση αλλιώς η συμμετοχή του στην εκδρομή ακυρώνεται και διαγράφεται αυτομάτως
από τον κατάλογο των εκδρομέων δεν επιστρέφεται δε η προκαταβολή όπως δεν επιστρέφεται και οποιοδήποτε ποσό σε
περίπτωση ματαίωσης της συμμετοχής του για οποιοδήποτε λόγο.
6. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο η πρώτη είναι
υποχρεωμένη να το γνωστοποιήσει στον δεύτερο το αργότερο επτά μέρες πριν από την μέρα αναχώρησης της εκδρομής και
να του επιστρέψει οποιοδήποτε εισπραχθέν ποσό χωρίς άλλη πρόσθετη υποχρέωση.
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