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19 ÜLKE 29 ŞEHİR INTERBUS ‘BÜYÜK AVRUPA TURU’ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 : İşbu sözleşme 'Interbus' programı kapsamında Interbus Turizm A.Ş. ile .............................................
T.C. kimlik numaralı katılımcı …………….............…...………………......……… arasında gerçekleştirilmiştir.
MADDE 2 : Interbus Büyük Avrupa Turu programına katılım bedeli 1390 Euro olup, bu ücrete ulaşım ve
konaklama dahildir. Konaklamalar Üsküp, Budapeşte, Prag, Amsterdam, Paris, Barcelona, Nice, Roma ve
Lübyana’da olmak üzere iki kişilik odalarda gerçekleşecektir. Ödeme şekli ve süresi kabul mailinde belirtilmiştir.
MADDE 3 : Konaklamalar 3, 4 ve 5 yıldızlı veya eşdeğer otellerde gerçekleşecek olup yeme içme ve özel
giderler katılımcıların kendileri tarafından karşılanacaktır. Konaklanan otellerde kahvaltı, tur ücretine dahildir.
Programa tek katılan katılımcılardan otel konaklaması için fiyat farkı alınmaz.
MADDE 4 : Katılımcı, Interbus kabul mailinde belirtilen süre içerisinde istenilen ön ödemeyi yaparak ve bu
sözleşmeyi imzalayıp yine belirtilen süre içerisinde Interbus Turizm A.Ş. yetkililerine ulaştırarak başvurmuş
olduğu tarihteki Interbus programına katılmaya kesin olarak hak kazanmış olur. Katılımcı mailde belirtilen ön
ödemeyi yaptıktan sonra ödemenin geri kalanını Interbus programına katılacağı tarihte yapabilir.
MADDE 5 : Interbus programı dahilinde belirtilen ücretler dışında katılımcılardan herhangi bir ekstra ücret talep
edilmez. Yolculuk boyunca sıcak su ikramı ücretsizdir ayrıca yeme içme maliyetlerini düşürmek ve gerekli olan
malzemeleri unutmaması için Interbus programı öncesi katılımcıyla ihtiyaç listesi paylaşılacaktır.
MADDE 6 : Programa dahil olan katılımcı, Interbus kurallarına uymak zorundadır. Münferit hareket edemez ve
programa zarar verecek şekilde tavır ve davranışlarda bulunamaz. Interbus, program dahilinde hareket etmeyen
ve programın içeriğine zarar verecek şekilde davranan kişileri programdan çıkarma yetkisine sahiptir.
MADDE 7 : Programdan çıkartılan katılımcı, programdan çıkartıldığı ülkeden geri dönüş masraflarını
(belirlenen günde uçak seferi yoksa sefer gününe kadar konaklama bedeli dahil) kendisi karşılamak zorundadır.
MADDE 8 : Herhangi bir nedenden dolayı katılımcı program öncesi ve sırasında iptalini isterse kendisinden
alınan ücret iade edilmez. Katılımcının kendisinin veya 1. derece kan bağı bulunan yakınının ölümü ve ölümünün
ispatı halinde program ücretinin geri kalanı katılımcıdan talep edilmez.
MADDE 9 : Program için temin edilen yakıt, şehir vergileri, otoban ve otopark ücretleri için katılımcıdan
herhangi bir ücret talep edilmez. Interbus ekibi program dahilindeki şehirlerde katılımcıya yardımcı olabilecek
tavsiye, görsel ve sözel danışmanlık hizmeti için katılımcıdan herhangi bir ücret talep etmez.
MADDE 10 : Interbus programda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Program herhangi bir nedenden dolayı
Interbus tarafından iptal edilir ise katılımcıdan aldığı katılım bedelini 10 iş günü içinde iade etmeyi taahhüt eder.
MADDE 11 : Program kapsamında gidilen ülkelerde, o ülkenin iç hukukundan veya uluslar arası hukuktan
kaynaklanan olası engelleyici, kısıtlayıcı girişimlerden ve buna bağlı sorunlardan Interbus sorumlu değildir.
MADDE 12 : Interbus programına katılacak olan kişilerin vize ve pasaport işlemleri katılımcıların kendileri
tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak Interbus 180 Euro karşılığında vize alınması, yurtdışı seyahat sağlık
sigortası ve başvuru süreçlerinde katılımcıya danışmanlık hizmeti sunacaktır. Vize konusunda nihai karar
elçiliklerindir ve reddedilen vize başvuruları için elçilik geri ödeme yapmamaktadır. Katılımcıya vize
çıkmaması durumunda Interbus herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
MADDE 13 : Interbus, programa dahil olan kişilere vize almış olmasına rağmen, kişilerin güzergah üzerindeki
sınırlardan geri çevrilmelerinden dolayı kesinlikle sorumlu tutulamaz.
MADDE 14 : Program çerçevesinde ulaşım için kullanılan her türlü kara ve deniz taşıtlarında meydana
gelebilecek yaralanma, ölüm ve kayıplarda taşıyıcı firmaların sigortaları geçerlidir. Katılımcılar ayrıca bireysel
olarak sigorta yaptırabilirler.

MADDE 15 : Interbus programına katılan kişiler program çerçevesinde tüm haklarını Interbus Turizm A.Ş.’ne
devretmiş sayılır ve program üzerinde herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Interbus programındaki tüm
yazılı ve görsel çıktıların telif hakları Interbus markasına aittir.
MADDE 16 : Interbus programı başlamadan veya program esnasında meydana gelebilecek herhangi bir siyasi
olay, grev, tabii afet, teknik olaylar, hava muhalefeti, taşıyıcı şirketlerin yapabileceği iptallerden ve
gecikmelerden dolayı Interbus sorumlu tutulamaz. Buna bağlı olarak Interbus programda ve nakil araçlarında her
türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
MADDE 17 : Interbus, gerek görür veya zorunda kalır ise ilan edilen program güzergahlarından bir veya bir
kaçını iptal etme, ekleme ve değiştirme hakkına sahiptir. Program esnasında hava ve yol koşullarına göre
Interbus programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
MADDE 18 : Katılımcı, program dahilinde grup liderlerinin direktifleri doğrultusunda hareket etmek zorundadır.
İşbu sözleşmede bulunan maddelerden herhangi birini yerine getirmeyen katılımcı, Interbus tarafından program
dışı bırakılacak ve programla ilgili tüm haklarını kaybetmiş sayılacaktır.
MADDE 19 : Program süresince katılımcıların uyuşturucu vb. maddeler tüketmeleri ve taşımaları yasaktır.
Program süresince bahsi geçen maddeleri taşıyan ya da kullanan katılımcılar programdan çıkartılacaktır. Interbus
programında otobüs yolculuğu esnasında katılımcıların alkol tüketmeleri yasaktır.
MADDE 20: Interbus Turizm A.Ş. ve katılımcılar arasında gerçekleştirilen işbu sözleşme kapsamında programla
alakalı doğacak uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
MADDE 21 : İşbu sözleşme Interbus Turizm A.Ş. ve katılımcı tarafından 21 madde olarak tanzim ve imza
edilmiştir.Katılımcı Interbus programının niteliği ve şekli konusunda her türlü bilgiyi aldığını sözleşmeyi
imzalayarak kabul etmiş sayılır.
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