
 
Termeni și condiții achiziționare servicii turistice  
pentru membrii PBclub 
 
BENEFICIARII OFERTEI 

- Reducerile sau bonusurile din prezenta ofertă sunt oferite de Ovi Travel 
pentru membrii PBclub și însoțitorii lor (soț/soție, copiii, prieteni) 

- Ovi Travel își rezervă dreptul de a oferi reducerile sau bonusurile  unui 
număr maxim de 3 (trei) persoane însoțitoare (altele decât soț/soție, 
copiii) pentru fiecare membru PBclub care călătorește 

 
OFERTA 

- Ovi Travel pune la dispoziția membrilor PBclub posibilitatea 
achiziționării de servicii turistice, aplicând o serie de tarife speciale sau 
discount-uri pentru aceștia, după cum urmează:  
 

o bilete de avion: reducere de 3% pentru biletele cu valoare de până 
în 340 de euro/persoană (taxe de aeroport incluse) sau reducere 
de 2% pentru biletele cu valoare de peste 341 de euro/persoană 
(taxe de aeroport incluse) 
 

o rezervări hoteliere: reducere de 5% indiferent de valoarea 
rezervării 
 

o grupuri (numai pentru servicii tip bilet de avion + cazare): prin 
grup se înțelege un număr de minim 4 persoane și maxim de 9 
persoane; reducerile oferite sunt (acestă ofertă nu se cumulează cu 
nici una din reducerile din ofertă): 

 4% din tariful total al rezervării (bilete de avion + hotel) 
pentru grupuri de minim 4 persoane și maxim 6 persoane 

 5% din tariful total al rezervării (bilete de avion + hotel) 
pentru grupuri de minim 7 persoane și maxim 9 persoane;  
 

o chartere: Ovi Travel are tarife speciale pentru membrii PBclub, 
negociate cu un furnizor de servicii charter. Pachetele charter 
cuprind: transportul cu avionul, taxele de aeroport, cazare și mese 
(mic dejun, demipensiune sau all inclusive), transferul aeroport 
hotel aeroport. În cazul acestor pachete charter (indiferent de tipul 
de masă ales) se aplică următoarele reduceri: 



 1% pentru pachetele charter la tarife Early Booking 
către Egipt, Grecia, Spania, Cipru și Dubai  

 2% pentru pachetele charter către Egipt, Grecia, 
Spania, Cipru și Dubai (sunt excluse pachetele 
promoționale Last Minute) 

 15 euro/adult/sejur și 10 euro/copil plătitor de 
cazare /sejur– excepție copiii din family room – 
pentru chartere către Turcia (sunt excluse pachetele 
promoționale Last Minute) 

 în cazul în care nu mai sunt locuri la charterele 
pentru care Ovi Travel are negociate tarife speciale 
pentru membrii PBclub, vom oferi următoarele 
bonusuri: 

 15 euro/adult/sejur și 10 euro/copil 
plătitor de cazare /sejur, sub formă de 
voucher electronic care poate fi folosit 
în următoarele 12 luni pentru 
achiziționarea unui serviciu turistic de 
tip: bilet de avion, cazare sau pachete 
bilet de avion + cazare. (sunt excluse 
pachetele promoționale Last Minute) 
 

o Circuite avion/autocar cu însoțitor de grup: Ovi Travel are tarife 
speciale pentru membrii PBclub, negociate cu un furnizor de 
circuite avion/autocar cu însoțitor de grup. Reducerea acordată 
este de 2% din tariful de bază, exclus taxe de aeroport și 
suplimente. Sunt excluse pachetele promoționale Last Minute.  

 în cazul în care nu mai sunt locuri la circuitele 
avion/autocar pentru care Ovi Travel are negociate 
tarife speciale pentru membrii PBclub, vom oferi 
următoarele bonusuri: 

 15 euro/adult/sejur și 10 euro/copil 
platitor de cazare /sejur sub formă de 
voucher electronic care poate fi folosit 
în următoarele 12 luni pentru 
achiziționarea unui serviciu turistic de 
tip: bilet de avion, cazare sau pachete 
bilet de avion + cazare. (sunt excluse 
pachetele promoționale Last Minute) 
 

 
CEREREA OFERTE 

- membrii PBclub pot solicita cereri de ofertă – pentru bilete de avion, 
hoteluri, închiriere mașini, pachete tip city break sau charter, prin e-mail, 
la adresa office@ovitravel.ro, sau telefonic, la numărul dedicat 
0766.05.08.51.  

- în cererea de ofertă, membrii PBclub trebuie să specifice minimul de 
informații necesare pentru calcularea corectă a ofertei de către agenții Ovi 
Travel: 



 destinația aleasă sau tipul de vacanță dorit (oferim 
consultanță în alegerea destinației perfecte) 

 perioada de călătorie (fixă sau aproximativă) 
 tipul de serviciu pentru care se dorește oferta (ex. bilet de 

avion, bilet de avion + hotel, charter etc.) 
 tipul transportului: avion/autocar/tren 
 numărul de stele al hotelurilor pe care trebuie să le conțină 

oferta 
 numărul de persoane care călătoresc, adulți/copii (vârsta 

copiilor) și repartiția pe camere (în cazul cazării) 
 opțional: stațiunea preferată, hotelul favorit etc.  

- agenții de turism Ovi Travel vor răspunde solicitărilor membrilor PBclub, 
prin e-mail, în termen de maximum 24 de ore din momentul primirii 
cererii de ofertă, în funcție de complexitatea acesteia  

- tarifele transmise în oferta de preț de către agenții Ovi Travel sunt 
valabile în momentul transmiterii ofertei, ele putând suferi modificări 
până în momentul în care turistul decide achiziționarea serviciilor și 
efectuarea rezervărilor; în momentul transmiterii de către membrii 
PBclub a rezervării ferme, agenții Ovi Travel vor verifica tarifele și le vor 
confirma sau vor anunța turistul modificările survenite.  

 
CONDIȚII DE PLATĂ 

- plata serviciilor turistice rezervate prin Ovi Travel de către membrii 
PBclub se poate realiza în EURO sau LEI (cursul BNR + 2% marja de risc 
valutar) astfel: 

 transfer bancar  sau depunere directă într-unul din 
conturile Ovi Travel deschise la Banca Unicredit Țiriac sau 
ING Bank, indicate pe facturile emise de agenții de turism 

 numerar, la sediul Ovi Travel 
- plata serviciilor poate fi făcută integral sau eșalonat (acolo unde condițiile 

serviciului turistic ales permite acest lucru) 
- fiecare ofertă transmisă membrilor PBclub de către agenții Ovi Travel va 

cuprinde și condițiile de plată aferente serviciilor solicitate (plată 
integrală, plată eșalonată și datele scadente aferente, etc.) 
 

 
LIVRAREA DOCUMENTELOR DE CĂLĂTORIE 

- documentele de călătorie – biletul de avion, voucherul pentru cazarea la 
hotel, alte documente –  vor fi livrate electronic, prin e-mail – în format 
text și/sau PDF.  

- orice greșeală – de dată sau de nume – trebuie sesizată urgent în maxim 5 
(cinci) ore de la trimiterea documentelor de călătorie, dar nu mai târziu 
de ora 19:00 în ziua primirii documentelor de călătorie 

- acolo unde se impune, vom expedia prin poștă sau curier, documentele de 
călătorie în format tipărit 

- documentele vor fi trimise de către agenții Ovi Travel numai în momentul 
înregistrării plății în contul agenției noastre sau în momentul achitării 
ultimei tranșe de bani (în cazul plăților eșalonate) 

 
MODIFICĂRI ȘI ANULĂRI 



- fiecare serviciu turistic achiziționat se supune unor termeni și condiții, 
acestea urmând a fi comunicate membrilor PBclub o dată cu transmiterea 
calculației ofertei solicitate.  

- în cazul serviciilor cu tarife nerambursabile sau al celor care nu permit 
modificări, în caz de anulare, penalizările vor fi  de 100% din valoarea 
achitată 

- în cazul altor servicii, acolo unde rambursările sau modificările sunt 
posibile, pot exista anumite penalizări conform termenilor și condițiilor 
ofertei achiziționate 

- în cazul în care doriți anularea sau modificarea serviciului rezervat sau 
achiziționat (și doar dacă acest lucru este permis de condițiile tarifare ale 
serviciului în cauză), este responsabilitatea turistului de a solicita în scris 
(prin e-mail la adresa office@ovitravel.ro) sau telefonic (la numărul 
dedicat membrilor PBclub, 0766.05.08.51) cererea de anulare sau 
modificare. În momentul preluării cerererii, agenții Ovi Travel vor verifica 
posibilitatea anulării sau modificării serviciului și vor informa turistul de 
cuantumul penalizărilor aplicate.  

- Reducerile oferite membrilor PBclub nu se aplică la diferențele de plată 
apărute din penalizări – atunci când ele există – în cazul modificărilor 
solicitate pentru serviciile deja achiziționate.  

 


