Oferta agenției de turism Paralela 45 dedicată Membrilor PUBLISIND
În cadrul ofertei agenţiei de turism Paralela 45, membrii PUBLISIND beneficiază de următoarele
discounturi:
a) Tip produs: PACHETE DE VACANTA (zbor charter sau zbor pe curse regulate) SI TURISM INDIVIDUAL
(intern/extern):
5% din pretul pachetului (inclusiv taxe de aeroport) cu limitare la 70 EURO/ adult si 35 EURO/ copil
indiferent de tipul ofertei (inclusiv oferte speciale, last minute, si promoții de sezon).

b) Tip produs: CIRCUITE TURISTICE (avion / autocar)
15 euro/adult, 10 euro/copil, circuite până în 500 euro loc în dublă, taxe incluse;
30 euro/adult, 15 euro/copil, circuite 501 - 1000 euro loc în dublă, taxe incluse;
45 euro/adult, 25 euro/copil,circuite 1001 - 1500 euro loc în dublă, taxe incluse;
60 euro/adult, 30 euro/copil, circuite 1501 - 2500 euro loc în dublă, taxe incluse;
80 euro/adult, 40 euro/copil, circuite peste 2500 euro loc în dublă, taxe incluse.
Taxa de viză se ia în calcul la valoarea de vânzare a circuitului, dacă aceasta este deja inclusă în
prețul pachetului. Dacă o achită călătorul direct pe aeroport sau la consulat (ex: Egipt, SUA), nu se ia în
calcul.
Aceste reduceri se aplică produselor proprii ale agenției de turism Paralela 45 și sunt valabile în
limita locurilor disponibile.
Membrul PUBLISIND care dorește să beneficieze de discount-urile prezentate va face inscrierea in
urmatoarele sedii Paralela 45: Bucuresti - Batistei, Magheru, Ceaikovski; Cluj-Napoca, Constanta, Iasi,
Neptun, Timisoara, cu legitimația de serviciu și cartea de identitate; în cazul comunicării electronice,
solicitărea va fi transmisă de pe adresa de email de serviciu.
Paralela 45 poate cere PUBLISIND confirmarea identității unui membru ori de câte ori consideră
necesar.





Discount-urile sunt valabile pentru membrii PUBLISIND astfel:
Discount-urile se aplică conform informației de la punctele a) și b) din prezentul document;
Discount-urile se aplica produselor proprii Paralela 45;
Discount-urile se vor aplica pe camera, condiția fiind ca minim 1 persoană din camera să fie
membru PUBLISIND;
Discount-urile acordate nu se cumulează cu metode de plata tip: vouchere de vacanță, plata cu
card – în rate și - / - sau alte campanii de reduceri suplimentare derulate de Paralela 45 cu terți
parteneri (instituții bancare);








La inscriere, membrului i se va comunica dacă produsul solicitat este creat de Paralela 45 sau este
al altui touroperator;
La inscriere membrul se va asigura daca programul nu a suferit modificări de ultima oră.
Aceste reduceri vor fi acordate numai de agentiile Paralela 45 mentionate la punctul 1 in prezenta
anexa.
Discount-urile sunt valabile pentru produsele de tip prefabricat. În cazul ofertelor personalizate (la
cerere) membrului i se va comunica tariful final. Agentul de turism va ține cont la alcătuirea ofertei
de discountul oferit membrilor în functie de produsul/serviciul solicitat.
Discount-urile nu se acordă: biletelor de avion, autocar sau tren
Răspunderea în achiziționarea unui serviciu oferit de agenția de turism Paralela 45 aparține
membrului PUBLISIND.

*Paralela 45 Turism SRL respectă prevederile Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR).
Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv a datelor sensibile
(apartenența la sindicate) vă adresam rugămintea să consultati site-ul www.paralela45.ro - secțiunea
Politica de confidențialitate.
Pentru mai multe detalii legate de rezervări, precum şi pentru detalii referitoare la achiziţionarea altor
servicii, utilizaţi datele de contact de mai jos, specificând faptul că sunteți membru PUBLISIND sau accesați
link-ul http://www.paralela45.ro/.
Oferta este valabilă până la 31.12.2021.

