
Kelionės sutartis 

1. Sutarties šalys ir dalykas 
1.1. Šioje Sutartyje Turistas – fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs su Kelionių organizatoriumi sutartį 

(sutartį pasirašęs asmuo ar įmonė/įstaiga/organizacija) arba bet kuris fizinis(-iai) asmuo(-ys), kurio(-ių) 

vardu sutartį pasirašęs asmuo perka organizuotą turistinę kelionę ir prisiima visas teises ir pareigas pagal 

sutartį (kiti naudos gavėjai), arba bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuriam sutartį pasirašęs asmuo arba 

bet kuris naudos gavėjas perleidžia savo teisę į kelionę. 

1.2. Kelionių organizatorius – UAB „700LT“. 

1.3. Kelionių pardavimo agentas (toliau sutartyje – Agentas) – turizmo paslaugų teikėjas, priimantis 

užsakymus ir sutartiniais pagrindais tarpininkaujantis parduodant organizuotas turistines keliones ir/ar 

atskiras turizmo paslaugas vartotojams, teikiantis jiems su parduodamomis turizmo paslaugomis susijusią 

informaciją. 

1.4. Ši Sutartis bei atskiri dokumentai, kuriuose nurodyti Kelionių organizatoriaus rekvizitai, kelionės 

sąlygos, Turisto(-ų) asmens duomenys arba rekvizitai, kelionės kaina ir kitos sąlygos, yra neatsiejamos 

dalys. 

2. Sutarties šalių įsipareigojimai 
2.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja: 

2.1.1. Organizuoti Turistui(-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę 

aprašančioje medžiagoje, arba, jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės 

programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios Sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Katalogas 

arba/ir kita kelionę aprašanti medžiaga ir pakeista programa yra neatskiriamas šios Sutarties priedas. 

2.1.2. Kelionei autobusu nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą 

likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki kelionės pradžios. Minimalus turistų skaičius kelionėje 

autobusu yra 34 turistai. Jeigu prie užsakomos kelionės aprašymo sutarties prieduose nurodytas kitas 

minimalus turistų skaičius, galioja pastarasis. 

2.1.3. Iki sutarties pasirašymo rašytine forma Turistui(-ams) pateikti tikslią ir neklaidinančią informaciją 

apie kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo vietas, datas ir laiką bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, 

kada į jas atvykstama ir iš jų išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas 

kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, 

kuriomis vykstama, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją, patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus 

bei klasę (pagal atitinkamas priimančiosios valstybės normas), maitinimą, valstybių, į kurias vykstama, 

pasienio formalumus ir vizų gavimo tvarką, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimus, 

sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas. Prieš pasirašant sutartį, suteikti informaciją apie sveikatos, 

neįvykusios kelionės rizikos ir kitus draudimus. 

2.1.4. Tais atvejais, kai Kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti Turistui(-ams) 

apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančiosios šalies taisykles, 

nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, Kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo 

privalo informuoti Turistą(-us) apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius 

taip pat privalo suteikti Turistui(-ams) neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir 

pramogų lygį, kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo 

paslaugų teikėjo. 

2.1.5. Prieš kelionę rašytine forma Turistui(-ams) pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo 

laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą), Kelionių 

organizatoriaus atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ar vietinių 

agentūrų/agentų, į kuriuos Turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius; jei tokių 

agentūrų ar agentų nėra, Turistui(-ams) nurodyti telefono numerį, kuriuo jis/jie galėtų skambinti 

nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam/jiems padėtų susisiekti su Kelionių organizatoriumi, 

informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, 

kuriuos reikia įvykdyti prieš vykstant į kelionę, informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką. 

Į kelionę vykstant nepilnamečiams, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti 

su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje. 



2.1.6. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, 

kokios buvo skelbiamos oficialioje Kelionių organizatoriaus interneto svetainėje organizuotos turistinės 

kelionės įsigijimo metu. Elektroniniu paštu iš Turisto(-ų) gautas patvirtinimas apie sutarties ir sutarties 

priedų gavimą, arba apmokėjimas už kelionę pagal su sutartimi gautą sąskaitą yra laikomas turistinės 

sutarties sudarymu. 

2.1.7. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui. 

2.2. Turistas(-ai) įsipareigoja: 

2.2.1. Sudarant sutartį iki kelionės pradžios likus daugiau kaip 2 savaitėms, sumokėti už kelionę 20 % 

dydžio avansą; sudarant sutartį kalėdinėms, naujametinėms, slidinėjimo, tolimųjų kraštų kelionėms, visoms 

kelionėms lėktuvu bei keltais iki kelionės pradžios likus daugiau kaip 2 savaitėms, sumokėti už kelionę 50 

% dydžio avansą; sudarant sutartį iki kelionės pradžios likus mažiau kaip 2 savaitėms, iš karto sumokėti už 

kelionę visą sumą. Kelionių organizatoriaus paskelbtų akcijų metu gali būti nustatoma kita apmokėjimo už 

paslaugas tvarka, kurios privalo laikytis turistas. Pateikti tikslius keliautojų duomenis, dokumentus ir 

kontaktinę informaciją, reikalingą Kelionių organizatoriui įvykdyti šią Sutartį; atvykti laiku į nurodytą 

pirminę bei kelionės metu vadovo nurodytas tarpines išvykimo vietas; laikytis Kelionių organizatoriaus 

nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių 

vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos reikalavimų ir į šalį įvežamų daiktų kiekio bei kitų apribojimų. 

Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos. 

2.2.2. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt). 

Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu Turistas(-ai) 

prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai Turistas kaltės 

neprisiima, kelionės organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Jeigu žalą (nuostolius) tretiesiems asmenims atlygins Kelionių organizatorius, tai Turistas(-ai) privalės 

padengti tokius Kelionių organizatoriaus atlygintus nuostolius ir su nuostolių atlyginimu susijusias išlaidas 

per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos arba pranešimo gavimo dienos. Turistas(-ai), vėluojantis(-ys) 

atlyginti nuostolius, moka 0,2 % delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Išlaidų, nuostolių 

dydis turi būti protingas ir pagrįstas. 

2.2.3. Turistas, pagrindinė šios Sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad 

kelionė yra organizuojama tik šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis, ir visi turistai privalo vykdyti visas 

sutarties sąlygas. Turistas, pasirašantis šią Sutartį, yra atsakingas už Kelionių organizatoriaus suteiktos 

informacijos perdavimą kitiems sutartyje įrašytiems turistams. 

2.3. Šalys susitaria, kad bet kokie Turisto(-ų) lūkesčiai, paremti spėjimais ir įsivaizdavimais, trečiųjų 

asmenų pasakojimais, savarankiškai ar trečiųjų asmenų apie lankytinas vietas surinkta informacija ar bet 

kokiais kitais pagrindais, o ne Kelionių organizatoriaus suteikta informacija, yra nepagrįsti ir neturi būti 

pagrindu reikšti pretenzijas dėl neva blogai organizuotos turistinės kelionės. 

2.4. Kelionių organizatorius neatsako už Turisto(-ų) pavėlavimą atvykti į pradinę ar tarpinę išvykimo vietą 

ir neįsipareigoja Turisto(-ų) laukti. Turistas(-ai), laiku neatvykęs(-ę) į tarpinę išvykimo vietą, turi savo 

lėšomis savarankiškai grįžti į pradinę arba vykti į kitą kelionės maršrute numatytą tarpinę vietą; tokiu 

atveju Kelionių organizatorius turtinės ir neturtinės atsakomybės Turisto(-ų) atžvilgiu neprisiima. 

Turistinės kelionės metu Turistas(-ai) patys atsako už savo daiktų saugumą. 

2.5. Kelionių organizatorius patvirtina, kad jis vykdys Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymo 7 straipsnio 

1 dalyje nurodytus bendruosius kelionių organizatoriams keliamus reikalavimus. Kelionių organizatoriaus 

įsipareigojimai yra užtikrinti laidavimo draudimu. 

2.6. Turistas(-ai) turi teisę bet kada prieš prasidedant kelionei teirautis informacijos apie kelionę ne tik 

Agento, bet ir Kelionių organizatoriaus, jei mano, kad Agentas suteikė nepilną arba/ir neišsamią 

informaciją apie kelionę. 

2.7. Atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.722 straipsnio nuostatas, šalys susitaria, 

kad Kelionių organizatorius ataskaitos Turistui(-ams) neteikia. 

3. Teisė atsisakyti sutarties 
3.1. Turisto(-ų) teisė atsisakyti sutarties. 

3.1.1. Turistas(-ai) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties apie tai pareikšdamas(-i) Kelionių 

organizatoriui raštu. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo pareiškimo momento. Jeigu Turistas(-ai) atsisako 



sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako (t. y., kai aplinkybės, kurių pagrindu sutarties atsisakoma, yra 

atsiradę dėl Turisto(-ų) kaltės), jis/jie turi sumokėti Kelionių organizatoriui šioje Sutartyje nurodytą 

sutarties nutraukimo mokestį, kurio suma yra išreiškiama procentais nuo kelionės kainos. 

Datos, turistų skaičiaus, viešbučio keitimai yra priskiriami atsisakymo kategorijai. Šalys susitaria ir sutinka, 

kad sutarties atsisakymo mokesčiai yra skaičiuojami taip: 

Sutarties nutraukimo ir keitimo mokesčiai Turistui(-ams) 

Sutartis nutraukiama Suma procentais nuo kelionės kainos 

likus daugiau kaip 28 d. iki išvykimo 10% 

likus nuo 28 iki 18 d. iki išvykimo 30% 

likus nuo 18 iki 12 d. iki išvykimo 60% 

likus nuo 12 iki 7 d. iki išvykimo 85% 

likus mažiau nei 7 d. iki išvykimo 100% 

3.1.2. Kalėdinių, naujametinių, slidinėjimo, tolimųjų kraštų, visų kelionių lėktuvu bei keltais 3.1.1. punkte 

nurodyti turistinės sutarties nutraukimo ir keitimo mokesčiai Turistui(-ams) yra dvigubinami. 

Daugumos aviakompanijų lėktuvų bilietai yra nekeičiami, o, atsisakius vykti, pinigai už juos negrąžinami. 

3.1.3. Jeigu Turistas(-ai) atsisako sutarties dėl su juo/jais susijusių aplinkybių, kurių jis/jie negali 

kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti (dėl sveikatos būklės, mirties ir pan.), 

Kelionės organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl 

atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas(-ai) 

privalo kuo skubiau informuoti apie atsisakymą ir pateikti atsisakymo priežastį patvirtinančius 

dokumentus. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dydis dėl sutarties atsisakymo būtų nustatomas pagal 

3.1.1. punkte pateiktą lentelę ir 3.1.2 punktą. 

3.2. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties. 

3.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis 

nedelsdamas informuoja Turistą(-us). 

3.2.2. Kelionių organizatorius gali vienašališkai nutraukti sutartį, likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki 

kelionės pradžios nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus tai pačiai kelionei. Minimalus turistų skaičius 

autobuse – 34 turistai. 

3.2.3. Jeigu Kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias Turistas(-ai) neatsako, jis 

privalo pasiūlyti Turistui(-ams) naują, tokios pat ar geresnės kokybės alternatyvų kelionės variantą. Jeigu 

Turistas(-ai) pasiūlytos kelionės atsisako, Kelionių organizatorius turi grąžinti Turistui(-ams) už kelionę 

įmokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, proporcingą jų dalį. 

3.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti Turistui(-

ams) pinigus už kelionę bei atlyginti Turistui(-ams) turtinę žalą. Žala neatlyginama tais atvejais, kai 

sutarties atsisakoma dėl 2.1.2. punkte nurodytų aplinkybių arba dėl nenugalimos jėgos. 

3.4. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties dėl priežasčių, už kurias atsako Turistas(-ai), 

įskaitant atvejus, kai Turistas(-ai) nesumoka laiku visos kelionės kainos arba/ir neatvyksta į išvykimo vietą. 

Tuomet, kai Turistas(-ai) laiku neatvyksta į pradinę ar tarpinę išvykimo vietą kelionės metu, Kelionių 

organizatorius įgyja teisę į tą kelionės kainos dalį, kuri turėjo būti sumokėta nepriklausomai nuo to, ar 

Turistas(-ai) pradėjo ir ar tęsė kelionę toliau. 

3.5. Kai, nutraukus sutartį, Kelionių organizatoriui atsiranda pareiga grąžinti Turistui(-ams) visus ar dalį už 

kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į Turisto(-ų) nurodytą sąskaitą(-as) per 10 darbo dienų 

nuo sutarties nutraukimo. 

4. Sutarties sąlygų pakeitimas 
4.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja Turistą(-us), 

gali pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą. Turistas(-ai) turi teisę atsisakyti keisti sutartį. Sutarties sąlygos gali 

būti keičiamos tik abipusiu šalių susitarimu ir tik raštiškai. 

4.2. Kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 14 dienų, padidinti 

kelionės kainą dėl to, kad dėl ne nuo Kelionių organizatoriaus priklausančių aplinkybių pasikeičia vežimo 

ar kitos išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų 

valiutų keitimui. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos 



padidėjimas. Turistas(-ai) turi teisę atsisakyti kainos didinimo. 

4.3. Jeigu Turistas(-ai) atsisako keisti sutarties sąlygas 4.1., 4.2. punktų atvejais, Kelionių organizatorius 

įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju Turistas(-ai) turi teisę reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus 

pinigus. Jeigu Kelionių organizatorius atsisako sutarties po to, kai Turistas(-ai) atsisako keisti sutarties 

sąlygas 4.1. punkto atvejais, atitinkamai yra taikomos šios sutarties 3.3. punkto nuostatos. 

5. Sutarties šalių pasikeitimas 
5.1. Likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki kelionės autobusu pradžios, Turistas(-ai) turi teisę pakeisti Turistą 

kitu asmeniu. Į kelionę vykstantis asmuo turi atitikti Turistui keliamus reikalavimus, jei tokie yra (amžius, 

reikalingų dokumentų turėjimas, sutikimas išvykti, jei keliauja nepilnametis, ir pan.). Tais atvejais, kai toks 

teisių ir pareigų pagal sutartį perleidimas sukelia papildomas Kelionių organizatoriaus arba/ir trečiųjų 

asmenų (partnerių), kurių pagalba naudojasi Kelionių organizatorius, išlaidas, Turistas(-ai) turi atlyginti 

visas išlaidas prieš prasidedant kelionei arba vėliau, jeigu išlaidų negalima tiksliai paskaičiuoti prieš 

kelionę. Bet kuriuo atveju, Kelionių organizatoriui turi būti pateikti dokumentai apie teisių ir pareigų pagal 

šią Sutartį perleidimą kitam asmeniui, jei tokiame perleidime nedalyvavo Kelionių organizatorius. 

6. Atsakomybė už netinkamą sutarties vykdymą 
6.1. Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad Kelionių organizatorius negalės įvykdyti 

pagrindinės sutartų paslaugų dalies (nurodytos pirmajame šios Sutarties puslapyje), jis privalo pasiūlyti 

Turistui(-ams) tinkamą alternatyvią kelionę (paslaugas) už tokią pačią ar didesnę kainą, jei Turistas(-ai) 

sutinka sumokėti kainų skirtumą sutartyje nurodytam terminui, ir kompensuoti Turistui(-ams) anksčiau 

pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainų skirtumą, jei pasiūlytoji alternatyvi kelionė yra pigesnė. Jeigu 

Kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvios kelionės (paslaugų) arba 

Turistas(-ai) jos atsisako, Kelionių organizatorius turi užtikrinti Turisto(-ų) grąžinimą atgal arba nuvežimą į 

kitą vietovę, priimtiną Turistui(-ams), taip pat grąžinti Turistui(-ams) pinigus už kelionę. 

6.2. Jeigu Turistas(-ai) nevykdo šios Sutarties sąlygų ir visų iš jų išplaukiančių prievolių (neturi kelionei 

reikalingų ir galiojančių asmens tapatybės dokumentų, neatvyksta laiku į išvykimo vietą, trukdo tęsti 

kelionę, nesilaiko muitinės taisyklių ir kt.). Kelionių organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. 

Tokiu atveju Turistas(-ai), jeigu jie yra išvykę, grįžta savo lėšomis, o Kelionių organizatorius visais 

atvejais įgyja teisę į tą kelionės kainos dalį, kuri turėjo būti sumokėta, nepriklausomai nuo to, ar Turistas(-

ai) pradėjo ir ar tęsė kelionę toliau. 

6.3. Jeigu Agentas Turistui(-ams) suteikė neteisingą arba klaidinančią informaciją, dėl kurios Turistas(-ai) 

patyrė žalą (nuostolius), visą žalą (nuostolius) kompensuoja Agentas. 

7. Bendrosios sąlygos 
7.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Reklamos įstatymas, 

Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymas, kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei ši Sutartis. 

7.2. Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šios Sutarties netinkamo vykdymo 

arba neįvykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos Kelionių organizatoriaus atstovui arba 

kelionių vadovui; šiems nesiimant priemonių konfliktą spręsti, pretenzijos turi būti pareiškiamos vietoje 

raštu. Nepavykus konfliktą išspręsti vietoje, pretenzijas Kelionių organizatoriui galima pareikšti raštu per 

15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos; Kelionių organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 

darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Pareiškus pretenziją, ginčai sprendžiami derybų keliu, 

nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pretenzijos pareiškimas ir derybos 

yra privaloma išankstinė neteisminė ginčų nagrinėjimo procedūra pagal šią Sutartį. 

7.3. Pasirašius šią Sutartį, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) 

galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu. 

7.4. Turistas, pasirašydamas šią Sutartį patvirtina, kad turistinės sutarties sąlygos su juo buvo aptartos 

individualiai, Kelionių organizatorius pagal galimybes atsižvelgė į Turisto pageidavimus, išsakytus prieš 

pasirašant sutartį, informavo apie galimybę sudaryti draudimo sutartį Turisto išlaidoms dėl negalėjimo 

išvykti į kelionę, išlaidoms medicininei pagalbai, įskaitant repatriaciją, išlaidoms ligos ar nelaimingo 

atsitikimo atvejais padengti, taip pat apie šių draudimų įforminimo tvarką. Pasirašydamas sutartį, Turistas 

patvirtina, kad prieš kelionę sutinka kreiptis telefonu arba elektroniniu paštu į Kelionių organizatorių arba 

Agentą dėl informacijos apie Turisto sėdėjimo vietą autobuse. Turistas taip pat patvirtina, kad susipažino 

su sutarties sąlygomis, kad sutarties sąlygos yra jam suprantamos, o Kelionių organizatorius išaiškino 

nesuprastų sutarties sąlygų prasmę ir reikšmę bei atsižvelgė į Turisto pastabas dėl sutarties. Turistas, 



pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad informavo kitus turistus – naudos gavėjus, kad turistinė kelionė 

yra organizuojama pagal šioje Sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas Sutarties 

sąlygas. 

7.5. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų 

numatytais atvejais ir tvarka dėl turizmo paslaugų teikėjų prievolių nevykdymo galima kreiptis į Valstybinį 

turizmo departamentą. 

7.6. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną Kelionių organizatoriui ir Turistui(-ams). Abu 

šios Sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. 

 


