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1 . DÖNEM  /   15 – 19 EKİM 2019   ( Pazhou Complex )  Yeni Fuar Alanında Sergilenecek Ürünler  
 

 Garanti  Kartlarina  
                    

                  

               TAKSİT 

           İMKANI 
 

Büyük Makina ve Ekipman , Küçük Makine , Bisiklet , Motosiklet , Otomobil Yedek Parça , 
Kimyasal Ürünler, Donanım , Hırdavat , Araç – Gereç , TaĢıt (Outdoor) , Yapı makineları , Tüketici 
Elektroniği , Ev Elektrik Uygulamaları , Elektronik ve Elektriksel Ürünler , Bilgisayar ve ĠletiĢim 
Ürünleri , Aydınlatma Ekipmanları ,  Yapı ve Dekoratif Materyaller , Banyo-Tuvalet Ekipmanları , 

Uluslararası Sergi Alanı 
 
 

2 . DÖNEM  /   23 – 27 EKİM 2019   ( Pazhou Complex )  Yeni Fuar Alanında Sergilenecek Ürünler  
   CardFinans, Maximum  

  BonusCard, Shop&Miles 

  AxessCard, WorldCard 

      2 – 6 TAKSİT 

Mutfak Ekipmanları & Mobilyası , Seramik Ürünler , Sanatsal Seramikler Ev Dekorasyonu , Cam 
Sanatı , Mobilya , Dokuma, Rattan ve Metal Sanatlar , Bahçe Ürünleri , TaĢ ve Metal Ürünler (DıĢ 
Mekan) , Ev Ürünleri , KiĢisel Bakım Ürünleri , Tuvalet Takımları & EĢyaları , Saatler, Sayaçlar & 
Optik Enstrümanlar, Festival Ürünleri, Doğal Ürünler, Oyuncak , Hediye , Ödül, Kupa vb. Ürünler 

  

 

3 . DÖNEM  /  31 EKİM – 04 KASIM 2019   ( Pazhou Complex )  Yeni Fuar Alanında Sergilenecek Ürünler     GEÇ KALMADAN 

  SİZDE BU FUARDA     

  YERİNİZİ ALINIZ. 

  (212) 232 17 47 

      444 7 609 

Kadın ve Erkek Giyim, Çocuk Giyim, Ġç Giyim , Sportif ve Gündelik Giyim, Kürk, Deri ve KuĢtüyü 
Ürünler Moda Aksesuarları ve Prova Araçları, Ev Tekstili, Tekstil Hammaddeleri ve KumaĢları, Gida 
Halılar, Dekoratif Duvar Örtüleri, Ġlaç ve Sağlık Ürünleri, Medikal Aygıtlar, Spor, Tek Kullanım 
ürünler, Seyahat ve Dinlence Ürünleri, Ofis Ürünleri, Kırtasiye, Ayakkabı, Cüzdan ve Çanta 

              

   Program  
No. 

Not : Katılmak istediğiniz programın yanındaki kutucuğu işaretleyiniz ( X ) Nakit Tur Bedeli :Euro - TL 

Uçuş - Destinasyon - Geceleme   ( Tüm Fiyatlar - Euro ) 
İki kişilik 

oda kişibaşı 
Tek kişilik 
oda farkı 

Prg Sec  
( x ) 

1. DÖNEM TURLARI  ( 15 - 19 Ekim 2019 )  Makina, Otomotiv, Hırdavat, İnşaat, Elektronik, Elektrik, Kimya, Hammadde 

1.Program 
TK 1 

  THY  ile 12 - 18 Ekim  Gidiş Hong Kong  /  Dönüş Guangzhou  -  aktarmasız uçuş. 
  2 gece ( 4* Kimberley Hotel ) Hong Kong -  4 gece ( 5* Dong Fang Hotel ) Guangzhou konaklama      

2195 € 595 €  

2.Program 
TK 2 

  THY  ile 14 - 19 Ekim  Gidiş / Dönüş  -  aktarmasız Guangzhou uçuşu.  
  5 gece ( 5* Dong Fang Hotel ) Guangzhou konaklama    

2145 € 495 €  

 

2. DÖNEM TURLARI  ( 23 - 27 Ekim 2019 ) Züccaciye, Mutfak, Dekorasyon, HediyelikEşya, Mobilya, Oyuncak, Kozmetik 

3.Program 
TK 3 

  THY  ile  22 - 27 Ekim  Gidiş / Dönüş  -  aktarmasız Guangzhou uçuşu. 
  5 gece ( 5* Dong Fang Hotel ) Guangzhou konaklama    

2095 € 550 €  

 

   3. DÖNEM TURLARI ( 31.10 – 04.11. 2019 )Tekstil, Spor, Aks. İplik, Kumaş, Medikal,Gida, Kırtasiye, Ayakkabı, Çanta 

4.Program 
TK 4 

  THY  ile  30 Ekim – 04 Kasım  Gidiş / Dönüş  -  aktarmasız Guangzhou uçuşu. 
  5 gece ( 5* Dong Fang Hotel ) Guangzhou konaklama    

1995 € 495 €  

 

1 + 2. DÖNEM Bir arada  ÖZEL KOMBİNE TURLAR  ( 14 - 25 Ekim 2019 ) 

5.Program 
TK 5 

  THY ile 14 - 25 Ekim  Gidiş / Dönüş  -  aktarmasız Guangzhou uçuşu. 
  11 gece ( 5* Dong Fang Hotel ) Guangzhou konaklama    

2795 € 895 €  

 

2 + 3. DÖNEM Bir arada  ÖZEL KOMBINE TURLAR  ( 22 Ekim - 02 Kasım 2019 ) 

6.Program 
TK 6 

  THY  ile 22 Ekim - 02 Kasım  Gidiş / Dönüş  -  aktarmasız Guangzhou uçuşu. 
  11 gece ( 5* Dong Fang Hotel ) Guangzhou konaklama     

2795 € 895 €  

 

1 + 2 + 3. DÖNEM Bir arada  ÖZEL KOMBİNE TURLAR  ( 14 Ekim - 02 Kasım 2019 ) 

7.Program 
TK 7 

  THY  ile 14 Ekim – 02 Kasım  Gidiş / Dönüş  -  aktarmasız Guangzhou uçuşu. 
  19 gece ( 5* Dong Fang Hotel ) Guangzhou konaklama 

3095 € 1395 €  

 

NOT:  Kosolosluk 01 - 08 Ekim arasında ÇİN MİLLİ BAYRAMI sebebi ile kapalı olacaktır..Grup vizesi için son başvuru tarihi  15 EYLÜL 

         2019’ dur. Bu tarihten sonraki başvurulara münferit  vize kuralı uygulanır. Tüm vize evrakları acentamıza en geç  20 EYLÜL 2019’a    

         kadar eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Tüm programlarımızda ÇİN VİZESİ DAHİL’ dir. 
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FATURA  BİLGİLERİ : 
 
 
 

Şirket Unvanı  / Yetkili kişi : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fatura Adresi : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vergi Dairesi : ………………………………………………………………..Vergi No: ………………………………………………………………………………... 
 
Tel :………………………………………… Faks:……………………….........  E:Mail:……………………………………@ ………………………………………. 
 
 

Prg 
No. 

Tura  Katılacakların  
Pasaportta Geçen : Adı - Soyadı                

Oda Tercihiniz ( X ) 
T.C 

Doğum 

Tarihi 
Cep iki Kişilik 

Odada 
Tek kişilik 

oda 

       

       

       

       

ÖZEL TALEPLERİNİZ VARSA  BELİRTİNİZ  :  Uçak  / Vize  / Otel  / Oda Sekli  vs. 

 
 

   Lutfen ödeme şeklini işaretleyiniz.Taksitli satışlarda ( Maximum,Axess,World,Cardfinans,Shop&Miles ve BonusCard cinsini de boşluğa yazınız. 
 

Ödeme Şekli : Nakit  , Kredi Kartı  ,Taksitli Kredi Kartı _Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. ….  Card.( Taksitli fiyatlarımızı sorunuz ) 
 

 

Genel Şartlar :  * Müracaatta bulunmak tur şözleşmesi dahil tüm şartların kabul edildiği anlamına gelir. * Gürtour sadece 
ücreti tahsil edilmiş hizmetler için müşterilerine karşı servis sorumluluğu taşır. * Zorunlu durumlarda Gürtour Travel, kendi 
iradesi dışında oluşan sebepler yüzünden, program süresi ve standartlarını değiştirmeden, otel, hareket saatleri ve şehirleri 
önceden haber imkani bulamasa dahi değiştirme hakkına sahiptir. * Ödemelerde EURO satış kuru esas alınacaktır.              
* Müracaat sırasında tur bedelinin % 50 si, geri kalan bakiye ise hareket tarihinden 60 gün önce tahsil edilir. * Ödeme 
şartlarına uyulmadığı taktirde tur iptal edilmiş sayilir. Ve tur bedelinin tamamı tahsil edilir. * Cezasız iptallere yönelik son 
başvuru tarihi 15.EYLÜL 2019 dir. Belirtilen tarihten sonra ki iptallerde ise geri ödeme yapılamaz.( İptallerin yazılı yapılması 
şarttır.) ve müşteri tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. * Talep edilen değişiklikler, teknik şartlar dahilindedir. * 
Havayoluna bağlı olarak doğabilecek aksaklıklardan firmamız sorumlu değildir. * Grup vizesi için son basvuru tarihi  20 
EYLÜL 2019 ’dur. Bu tarihten sonraki başvurulara münferit vize kuralı uygulanır. * Zamanında vize başvurusu için 
verilmeyen pasaport ve sahsi evraklardan dolayı alınamayan vizeler için acentamız sorumlu tutulamaz ve iptal koşulları 
devreye girer. * Tek kişilik başvurularda oda paylaşımı mümkün değil ise katılımcı tek kişilik oda farkını ödemek zorundadır.* 
3 kişilik oda konaklaması fiyatı, iki kişilik odada kişi başı fiyatlarla aynı uygulanır. 3 kişilik oda, 2 kişilik  odaya ilave portatif 
yatak eklenerek sağlanır. * Tur kayıt formu 3 sayfadan oluşmaktadır. * Tum peket program yolcularımız TÜRSAB seyahat 
güvence paketi kapsamında sigortalanacaktır. Gürtour, TÜRSAB seyahat güvence sistemi ve tüketici arasında sadece aracı 
durumundadır. Anlaşmazlık halinde firmamızın her iki taraf içinde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.* Taraflar, 
Ihtilaf halinde Istanbul Mahkemeleri ve İcra dairelerinin yetkili olduğunu şimdiden kabul eder. Yukardaki bilgiler ışığında tura 
kaydımın yapılmasını rica ederim. 
 

VİZE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:  Pasaport ( 6  ay geçerli ) Minumum 06 MAYIS 2020 ‘ a kadar gecerli olmali Eski 

pasaportlara vize verilmemektedir , Nufus Cuzdan Fotokopi ( önlü arkalı ) Resimli bolumun net gorunur olmasi gereklidir, 

Faaliyet Belgesi Aslı ( orjinali )  Son 6 aya ait olmalıdır, Vergi Levhası Fotokopi ( 2019 onaylı ), 3 Resim ( 3,3 x 4,8 

ebatinda arka fon beyaz olmali ), 2 adet Kartvizit,  Antetli Kâğıda Konsolosluğa Yazı.   
 

Ödeme :Tur Bedelinin % 50’ si müracaat sırasında Bakiye/Kalan % 50’si hareket tarihinden 60 gün önce nakit yapılır.  

Not: TL ödemelerde o günkü Merkez Bankası Döviz Satış Kuru esas alınır. 
Ödemelerinizi GüRTOUR TURiZM ve SEYAHAT  LTD. ŞTi. adına aĢağıdaki hesap numaralarına yapabilirsiniz. 

BANKA USD - IBAN EURO - IBAN TL - IBAN 

GARANTİ TR 54 0006 2000 0780 0009 0937 88 TR 81 0006 2000 0780 0009 0937 87 TR 69 0006 2000 0780 0006 2989 48 

AKBANK TR 48 0004 6000 4200 1000 0793 26 TR 29 0004 6000 4203 6000 0780 90 TR 76 0004 6000 4288 8000 0268 39 

İŞ BANKASI TR 12 0006 4000 0021 0410 5302 69 TR 65 0006 4000 0021 0410 5080 72 TR 58 0006 4000 0011 0410 6650 52 

Kayıt için katılım formunu ve Banka Dekontunu   ( 0 212 ) 233 21 76 ‘ ya  fakslayın. 
 

Kaşe ve İmza                                                                  Yetkili İsim – Soyadı                                                                   Tarih 
 
                                                                                      ………………………………………………..                                               ……… / ….. / ……….. 
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Paket Tur, Hizmet, Rezervasyon ve Satış Sözleşmesi 
I- ÖDEMELER   
A-Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %50'si, bakiyenin ise gezinin baĢlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. 
Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleĢtirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, bedelinin %35'i cayma 
tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. 
B-Ġndirimli hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. 
C-Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin, hizmetin baĢlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Cayma tazminatı I/A 
maddesi ile aynıdır. 

II- İPTAL  / DEVİR  
1.Acente, gerekli tüm özeni göstermiĢ olmasına rağmen gezinin baĢlamasına veya devamına engel teĢkil eden; gerekli yolcu sayısı 
kadar kesin kaydın oluĢmaması ve/veya olumsuz hava koĢulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaĢ ihtimali, öngörülemez teknik hususlar 
ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur. 

2. A-Tüketici, hizmetin baĢlamasına 60 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde, ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. 
B- Tüketici, hizmetin baĢlamasından 30-15 gün evvel sözleĢmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini, 15 günden az bir süre 
kala ise tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değiĢiklikleri iptal hükmündedir. 
C-Ġndirimli hizmetin iptal/devri halinde tüketici, hizmet baĢlangıcından tam 15 gün öncesine kadar hizmet bedelinin %50'sini, 15 
günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
D-Özel ürünlerde, hizmetin baĢlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade 
edilir. Tüketici, gezinin baĢlamasından 59-31 gün önce sözleĢmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %25'ini, 30-15 gün önce 
sözleĢmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini, 14-07 gün önce sözleĢmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75'ini, 7 
günden az bir süre kala ise tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
E-Tüketicinin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iĢtigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam 
teĢekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin baĢlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin 
istisnasıdır. 
3-Tüketici, hizmetin baĢlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kiĢiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan 
tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm Ġptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin baĢlangıcından evvel 
acentesine sunmakla yükümlüdür. 
4-Tüketicinin baĢlangıcını kaçırdığı hizmete iĢtirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; acente tüketici adına yapılmıĢ tüm 
rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. 
5-Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin baĢlamasından evvel 
kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaĢım araçları ile 
bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiĢ ve gezilecek yer olarak gösterilmiĢ yerlerin ziyaret sıralarını değiĢtirebilir. Tüketici bu 
değiĢiklilik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma 
hakkına sahiptir. 

III- GENEL HÜKÜMLER  
1-Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa 
ve teamüllere uymakla mükelleftir. 
2-Havayolunun ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında;tüketicinin havayoluna kayıp veya hasar TUTANAĞI 
düzenlettirmesi halinde,tazmin Hakkı havayolunun belirlediği sınırlar dahilindedir. Acenta havayolunun kusurundan sorumlu değildir. 
3-Satın alınan hizmete VĠZE ĠġLEMLERĠ ve HĠZMETLERĠ dahildir. 
4-Acente, taahhüt ettiği hizmetin baĢlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu hal ve 3. kiĢilerin Ģahsi 
sorumluluklarından kaynaklanan haller dıĢındaki sebeplerden sorumludur. Acente sorumluluğu dahilindeki hallerde, tüketici aleyhine 
olan değiĢiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi Ģeklinde tazmin edebileceği gibi, 
aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında tüketiciye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna 
gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmıĢ veya tüketilmiĢ olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat 
haklarını ortadan kaldırır. 
5-Tüketici, rehber, tesis, acente ve ulaĢım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; 3.kiĢilerin can,mal 
ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder. 
6-Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, acente yetkilisine ve konakladığı 
otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmıĢ addolunur. 
7-Tüketicinin Ģikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak acenteye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin iĢbirliği yapma ve 
özenli davranma borcudur. 
8-SözleĢmede imzası bulunmayan ancak sözleĢmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla 
görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleĢmeyi okuyup imzalaması ile sözleĢme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiĢ sayılırlar. 
Acente'nin sözleĢmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiĢ olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere 
rücu hakkı saklıdır. 
9-1618 sy yasanın 12. maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilememesi halleri 
sigorta ile teminat altına alınmıĢtır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır. 
10-Tüketici dilerse paket tur ve/veya konaklama hizmeti baĢlamadan evvel; kaza ve hastalık halinde çıkıĢ noktasına dönüĢ masrafları 
ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir 
11- Acentenin sözleĢmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA 

ÇĠZELGESĠ maddeleri uygulanır.  
 

ACENTA:                                                                                                                                                                                         TÜKETİCİ: 

 
 


