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MAİL ORDER FORMU (Kredi Kartı İle Ödeme Sözleşmesi)
Rezervasyon Yapılan Katılımcı Yada Katılımcılara Ait Bilgiler
Tur Adı :
Tur Tarihi:
Adı Soyadı :
e-mail
:
Adres
:
Cep Tel

No:
2
3
4

:

İş yada Ev Tel :
DİĞER KATILIMCILARIN LİSTESİ
Cep Telefonu:

Adı, Soyadı:

Katılım Noktası:

0 ( __ __ __ ) __ __ __ __ __ __ __
0 ( __ __ __ ) __ __ __ __ __ __ __
0 ( __ __ __ ) __ __ __ __ __ __ __
0 ( __ __ __ ) __ __ __ __ __ __
__

5

Doğum Tar.
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____

KREDİ KARTI SAHİBİNE AİT BİLGİLER / KART BİLGİLERİ / ÖDEME BİLGİLERİ
Kredi kartı türü

Bonus

World

Maksimum

Diğer

BANKA

:..............................................

Adı Soyadı

:.............................................. TC Kimlik No:.....................................

Kredi Kartı No
Son Kullanma Tarihi

Güvenlik No:
(kartınızın arkasındaki numaranın son 3 hanesi)

Fatura Adresi

:.......................................................................................................
........................................................................................................
Çekim Yapılacak Toplam Bedel ...................TL (.............................................) rakamla ve yazıyla
Ödeme Şekli :

Tek Çekim

Taksitli

Taksit Sayısı: .......

SÖZLEŞME SARTLARI:

1) Bu formun imzalanması sonucu Raytur Seyahat Acentası'nın paket tur sözleşmesinde belirlenen tüm şartları kabul etmiş
sayılırsınız.
2) Bu Formun imzalanmasından sonra katılımcı, her ne sebeple olursa olsun rezervasyonunu iptali durumunda; gezinin
başlamasından 30-15 gün önceki iptallerde gezi bedelinin % 35’ini, 14 günden sonraki iptallerde gezi bedelinin tamamını
RAYTUR’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Eğer varsa kalan tüm taksitler kesinleşmiş sayılır ve tahsil edilir. Tura katılacak
kişilerden biri veya birkaçının gelmemesi durumunda yukarıdaki koşullar göz önüne alınarak kesinleşmiş kabul edilen taksitleri kredi
kartlarından tahsil edilir.
3) Turun Raytur tarafından iptali durumunda yapılan tüm tahsilatlar (alınan vizeler ve sigorta ücreti hariç) müşteriye iade edilir.
4) Bu formda belirtilen ödemeler dışında Raytur, adı geçen kredi kartını ve bilgilerini hiçbir şekilde kullanamaz.
5) Raytur bu formdaki bilgileri gizli tutmak zorundadır. Taraflar her hangi bir anlaşmazlık durumunda Raytur kayıtlarını kesin delil
olarak kabul ederler. Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6) Rezervasyon sahibi bu sözleşmede belirttiği kredi kartıyla ilgili oluşabilecek herhangi bir problem halinde kalan bakiye yada taksit
rakamını taksit yada ödeme tarihinden itibaren 3 iş gününe kadar başka bir kredi kartı ile ödeme yapmayı yada ilgili borcu banka
havalesiyle ödemeyi taahhüt eder.

Yukarıdaki tur ve ödeme şartlarının tümünü okudum ve kabul ediyorum. Yukarıda bilgilerini verdiğim kredi
kartımdan, Raytur Seyahat Acentası hesabına geçmek üzere aşağıdaki tarihlerde belirtilen miktarın
otomatik olarak çekilmesini kabul ediyor ve ilgili bankayı yetkili kılıyorum.
Ad Soyad ......................................
İmza

..................................

Tarih

....../....../........

