
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ОБВЪРЗВАНЕ НА ПОТЕРБИТЕЛЯ С 

ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ ИЛИ ОТ ВСЯКА ДРУГА СЪОТВЕТСТВАЩА 

ОФЕРТА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.82, ал.1 т.1-9 ЗАКОН ЗА 
ТУРИЗМА  

Екскурзия Древна Егея – Гелиболу, Чанаккале, остров Джунда, Пергамон, 
Измир, Чешме, Ефес, Кушадасъ  - Лято 2021 

Комбинирана програма автобус – самолет от София със 7 нощувки. 

Дата: 24.04.2021 

Първи ден  
Отпътуване в 05.00 ч. от София. Пристигане в Гелиболу следобед. Обиколка на п-в Гелиболу 
с местен екскурзовод (входните такси за посещаваните обекти и музеи се заплащат 
допълнително на място) : Бастионът „Намазгях“ – построен през 1896 г. по времето на 
султан Абдулхамит II и се намира на най-тясното място на Дарданелите ; Бастионът 
"Меджидие" – откъдето снарядите нанасят значителни поражения над силите на Антантата 
; Военното гробище "Шахиндере" ; Монументът на героите от Чанаккале – построен в 
периода 1954 – 1960 година и с височина 41.7 метра, доминиращ над югозападния вход на 
Дарданелите ; селището Седдюлбаир с отбранителната крепост, която първа попада под 
обстреала на английските и френските армии ; Заливът на Анзак и нос Аръбурун – намиращ 
се в северната част на полуострова с красива гледка към островите Гьокчеада и Самотраки ; 
хълмът Чунук (Джонк) баир -  висок 268 метра, с много важно стратегическо значение и 
известен с това, че по време на атаките снаряд, изстрелян от крайцерите на Антантата, 
избухва близо до Мустафа Кемал.  В левия горен джоб на куртката си той носи часовник. 
Шрапнел от снаряда лети право към сърцето му.  За щастие попада в часовника без да 
причини вреда на подполковника. 
Отпътуване за Чанаккале. Настаняване в хотел. Свободно време. Вечеря. Нощувка.  
София – Чанаккале – 550 км. 

Втори ден  
Закуска. Освобождаване на хотела. Чанаккале е пъстър и шумен град, разположен на входа 
на Дарданелите, който неизменно присъства в историята, датираща от митичната Троянска 
война, до епичната битка по време на Първата световна война. Следва обиколка на 
централната част на града - пристанището, крайбрежната улица, часовниковата кула и 
гигантския дървен макет от филма Троя. (без включени входни такси за обекти и музеи). 
Попътно разглеждане на археологическия комплекс в Троя. Това място несъмнено ще ви 
върне отново в Омировата „Илиада“ и разлиствайки я, ще преоткриете  величието на тази 
историческа приказка, в която са преплетени не едно предания от гръцката митология. 
Отпътуване за Асос – древногръцко селище, разположено на западния склон на планината 
на боговете Ида и основано през VII в. пр. н.е. от жителите на остров Лесбос. Следва 
посещение на Акропола в Асос и храма на богинята Атина - издигнат в най-високата му част, 
за чието великолепие съдим от разпръснатите наоколо колони, капители, фризове и 
фрагменти. Настаняване в хотел в Едремит. Вечеря. Нощувка.  
Чанаккале – Едремит – 150  км. 

Трети ден  
Закуска. Освобождаване на хотела. Посещение на уникалния Музей на Зехтина, стара 

каменна фабрика за сапун с експонация на древно и модерно оборудване за производство на 

зехтин и фирмения магазин  с възможност за покупка на най качествения зехтин в Турция с 

уникални кулинарни качества. Екскурзията продължава с разходка из остров Джунда – 



живописно място, съхранило и до днес гръцките традиции и обичаи, сред малки улички, 

осеяни с цветни каменни къщи, сред които са разположени ресторанти за морски 

специалитети и уютни сладкарници.  Свободно време. Недалеч от Айвалък, близо до 

боровите гори на Чамлък, се намира хълм в подножието, на който ще видите скала с 

причудлива форма, известна като „стъпката на дявола“. Настаняване в хотел в Айвалък. 
Вечеря. Нощувка. 

Едремит – Айвалък – 60 км. 

Четвърти ден  
Закуска. Освобождаване на хотела. Отпътуване за Измир. Програмата продължава с 
посещение на Акропола в Бергама. Древния град Пергамон е разположен на специално 
избрано място - удобно и в същото време трудно достъпно. Тук на върха на хълма се е 
намирала втората по големина библиотека в античността, в която са се съхранявали над 200 
000 свитъци, наричани „пергаменти“. До историческия комплекс днес се стига с удобен лифт. 
Отпътуване за Фоча и посещение на античния град Фокея - един от дванадесетте йонийски 
града по малаозиатското крайбрежие на Егейско море, чието име се споменава в Омировата 
„Одисея“. Според Херодот корабите на фокейците имали по 50 гребци и 500 пасажери и 
обезпечавали доставките и търговията по цялото Средиземноморие. На старото пристанище 
на Фокея, откъдето са отплавали за далечните земи, са запазени пет ниши, издълбани в 
скалите, в които е имало статуи на богинята Кибела, на която моряците са се молели преди 
път за попътен вятър и благополучно завръщане у дома. Пристигане в Измир. Настаняване 
в хотел. Вечеря. Вечерта по желание екскурзия „Нощен Измир“  (срещу заплащане) с 
посещение на Инджиралтъ и Балчова. Районът Балчова е сгушен в обятията на Измир, слави 
се с над 3000 годишна история и е изграден за да предпази местното население от набезите 
на морските пирати, като е приютявал представители на много култури в различните епохи. 
В пределите на Балчова се намира древния термален център Агамемнон датиращ от римско 
време, както и голям кладенец с водохранилище от елинистичния период. Балчова има 
разнообразна инфраструктура за социални дейности -  термални центрове, паркове и 
живописна крайбрежна местност - Инджиралтъ, разположена в сърцето на самия град. По 
крайбрежието са разпръснати множество кафенета, ресторанти и магазини. Еврейският 
квартал със своя забележителен стар външен асансьор, построен през 1907 г е задължителна 
спирка от екскурзионния маршрут на всеки турист. Целта му е била да помага на жителите 
на града, които живеят на върха на хълма, да стигнат до своите домове, като в миналото е 
бил задвижван от воден механизъм, а в наши дни работи с електричество. На върха на 
асансьора има ресторант, от който се открива изумителна гледка към Измир. Връщане в 
хотела. Нощувка. 
Айвалък - Измир – 160 км. 

Пети ден  
Закуска. Освобождаване на хотела. Отпътуване за Чешме – известен в миналото като Цисус. 
Чешме е разположен на мястото на древния Еритрай, който започва развитието си в ранната 
бронзова епоха. Следва разглеждане на античния град Еритрай, един от 12-те Йонийски 
градове, чиито останки са разпръснати в основите на днешното рибарско селце Ълдъръ, 
където могат да се видят още храма на Еритрайската Атина и Античния театър. Програмата 
продължава с обиколка на Чешме и посещение на автентичен пазар в Алачатъ. Алачатъ е 
наситен с цветове, аромати и вкусове, той е град, който и днес съхранява бита и културата 
на древните си обитатели. Галерии за изкуства и занаяти и открити пазари за фермерски 
продукти от околността са разположени сред живописния декор на къщите и тесните 
улички, които пазят духа на егейското наследство. Ръчно изработени авторски творби, 
вкусна храна, сувенири и многообразни занаятчийски изделия надничат от всяко дюкянче 



и омагьосват със своя чар всеки посетител на този пазар. Пазаруването тук не е просто 
разходка, а общуване и изкуство и както знаем, договарянето е задължително. Този 
традиционен похват прави търговията доста забавна, а във всяка сделка може да усетите 
човешката топлина и лично отношение. Настаняване в хотел. Свободно време. Вечеря. 
Нощувка.  
Измир – Чешме - 90 км. 

Шести ден  
Закуска. Освобождаване на хотела. Отпътуване за Кушадасъ. Посещение на античният град 
Ефес. Удивително добре съхранени от древни времена са амфитеатър, библиотека и десетки 
други сгради. Той е един от най-добре запазените и интересни древни градове не само в 
Турция, а въобще в Света. Посещение на къщата на Дева Мария, намира се в Славеевата 
планина. Тук идват на поклонение и християни, и мюсюлмани. До самата къща е изворът на 
Богородица и стената на желанията. От изворната вода туристите наливат свещена вода и я 
носят вкъщи, а на стената оставят бележки с написани в тях желания. В края на това 
пътуване по стъпките на историята се посещава и четвъртото от седемте чудеса на света-
Храма на Артемида. Настаняване в хотел. Свободно време. Вечеря. Нощувка.  
Чешме – Кушадасъ – 180 км 

Седми ден  
Закуска. Следва екскурзия из живописното крайбрежие на Кушадасъ, хълма Газибейенди, 
птичия остров и търговската улица.  Свободно време. Вечеря. Нощувка. 

Осми ден  
Закуска. Освобождаване на хотела и трансфер до летището в Милас. Полет за София в 12.30 
ч. Кацане в София в 14.00. 
Кушадасъ – Милас -  120 км. 

 

ПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Връщане VBB6002    12:30 Милас /Бодрум/ - 14:00 София 

Авиокомпания: ALK Airlines 

Адрес на 
авиокомпанията: 

гр. София, 1574, бул."Шипченски проход" №63 

Тип самолет: MD82 

 
*Възможна е промяна в полетното разписание от страна на авиокомпанията. 
 
Информация за трансфера: 

• Трансферът е с продължителност между 2 ч. до 2.30 ч, в зависимост от 
местоположението на хотела. 

• Възможност за доплащане за индивидуален - директен трансфер до хотела, с 
предварителна заявка към агенцията. 

 
Пакетните цени включват: 

• Транспорт с лицензиран автобус по съответния маршрут на отиване. 
• Медицинска застраховка на ЗК"ЛЕВ ИНС" с покритие 10 000 евро (за лица до 70 

г.) 
• 1 нощувка в Чанаккале в хотел 3* със закуска и вечеря. 
• 1 нощувка в Едремит в хотел 3* със закуска и вечеря. 
• 1 нощувки в Айвалък в хотел 3* със закуска и вечеря. 
• 1 нощувка в Измир в хотел 3* със закуска и вечеря. 



• 1 нощувка в Чешме в хотел 3* със закуска и вечеря. 
• 2 нощувки в Кушадасъ в хотел 3* със закуска и вечеря. 
• Групов трансфер хотел – летище. 
• Чартърен полет Измир – София. 
• Летищни такси. 
• Багаж до 20 кг. чекиран и до 7 кг. ръчен. 
• Представител на ТО по време на пътуването до Чанаккале. 
• Екскурзоводско обслужване в Чанаккале, Айвалък, Измир, Памуккале и 

Кушадасъ от местен лицензиран екскурзовод на български език, който пътува 
с групата.  

• Всички пътни и магистрални такси. 
Пакетните цени не включват: 

• Такса гориво - начислява се при промяна на цените на горивата (виж 
забележката най- долу).  

• Мед. застраховка с покритие 10 000 евро за лица от 70 до 79 г. - доплащане 10 
лв  

• Мед. застраховка с покритие 10 000 евро за лица от 79 до 85 г. - доплащане 20 
лв 

• Застраховка "Отмяна на пътуване". Сключва се до 7 работни дни от датата на 
подписване на договора за туристически пакет, при условие, че е извършено 
първо плащане по договора и само в случай, че до началната дата на 
пътуването остават не по-малко от 10 дни, считано от деня на сключване на 
застраховката. Стойността на застраховка "Отмяна на пътуване" зависи от 
цената на закупения пакет, възрастта на туриста и срока за анулация. 

• Допълнителни екскурзии, туристически такси и входни такси за 
туристическите обекти. 

• Разходи от личен характер и бакшиши.   
 
Допълнителни екскурзии: 

• Екскурзия обиколка на полуостров Гелиболу – 30 евро. 
• Посещение на древна Троя - 20 евро. 
• Екскурзия Полуостров Гелиболу - 30 евро 
• Обиколка на Чанаккале – 25 евро 
• Посещение на древна Троя - 25 евро. 
• Посещение на Акропола в Бергама с включен билет за лифта – 30 евро. 
• Посещение на античния град Фокеа и крепостта Фоча – 20 евро. 
• Посещение на историческия комплекс Ефес и дома на Дева Мария – 35 евро. 
• Полудневна екскурзия в гр. Едремит – 20 евро 

 
• Посещения на древния град Сарди – Маниса – 20 евро. 

• Посещение на Памуккале и Хиераполис – 35 евро. 
• Посещение на историческия комплекс Ефес и дома на Дева Мария – 35 евро. 

В допълнителните екскурзии не са включени храна и напитки. 
• Последователността на екскурзиите обявени в програмата не се 

гарантира и може да бъде променена в зависимост от работното време на 
историческите обекти и трафика в посещаваните населени места. 

• Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат на място на 
представителя на фирмата партньор. 

• Посочените музейни и входни такси са с информативен характер 
съобразно Вашето свободно време и интереси. Агенцията не носи 



отговорност при промяна на дадена входна такса. Всички входни такси се 
заплащат на място.  

 
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 
31.12.2020 от КАМПАНИЯТА „Плати 25 евро при записване и вземи 
допълнителна отстъпка 25 евро при доплащане на пълната сума“. 

1. Плащания: 
1.1 Депозит в размер на 25 евро на възрастен. 
1.2 Доплащане до 25 дни преди датата на отпътуване. 
1.3 При заплащане на пълната сума депозитът от 25 евро на възрастен, ще бъде 

приспаднат като допълнителна отстъпка от стойността на пътуването. 
 

2. Анулационни срокове: 
2.1 Потребителят има право да се откаже до 7 дни от датата на записване и 

заплащане на депозита без да дължи неустойка. 
2.2 При отказ от пътуване след указания в т 2.1 срок, Потребителят губи 

заплатения депозит в размер на 25 евро на възрастен. 
2.3 При анулация след доплащане на пълната сума – неустойките са съгласно 

договора за пътуване. 
2.4 Емералд Травел България настоятелно препоръчва на своите клиенти да 

сключват застраховка "Отмяна на пътуване". 
 
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ПО РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ЛЯТО 2021 
НАПРАВЕНИ ОТ 01.01.2021: 

• 30 % депозит от общата цена на туристическия пакет - при записване, с 
изключение на текущите кампании. 

• Доплащане до 25 дни преди датата на отпътуване. 
• Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път и съобразно 

официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането. 
1. Условия за записване и плащане при цени с включени отстъпки за ранно 

записване, промоции и оферти в последната минута:  
• Ранните записвания, промоциите и офертите в последната минута са валидни 

при резервация и плащане, направени в рамките на обявените за всеки хотел 
дати, срокове и условия. 

2. Минимален брой участници за провеждането за осъществяване на 
пътуването: 40 човека. 

3. Минимален брой участници за провеждането на допълнителните екскурзии 
и посещения на туристическите обекти: 14 човека. 

4. Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи:  
а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай 
на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;  
б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на 
пътувания с продължителност от два до 6 дни;  
в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай 
на пътувания с продължителност, по-малка от два дни. 

5. Необходими документи за пътуване: валиден международен паспорт.  
6. Визов режим: няма изисквания за визи.  
7. Такса гориво: Поради постоянно променящите се цени на горивата, 

авиокомпаниите могат да начислят т.нар. горивна такса /fuel surcharge/. В такъв 
случай към цената на пътуването ще се добави и фактическата стойност на 
горивната такса, изчислена по формула, обяснена по-долу, като тя е дължима за 

https://emerald.bg/web/files/richeditor/Kampaniya%20Rezerviray%20bez%20da%20plashtash.pdf


всички резервации за полета, за които се начислява, без значение кога са 
направени същите. Ако има такова изменение, информация за стойността му се 
обявява 20 дни преди датата на съответния полет и информацията се предава на 
клиентите.  Заплащането на горивната такса се извършва до 7 дни преди датата 
на отпътуване, в агенцията, в която е направена резервацията /за записвания по-
малко от 20 дни преди съответния полет важи същата обявената горивна такса, 
ако има такава/. Цените на самолетните билети в тези оферти са калкулирани при 
следните цени на горивата на тон за 1 /една/ отсечка – София – 600 долара на тон, 
Измир – 600 долара на тон. Формулата за изчисляване на нетната горивна такса е: 
((X-Y) x Z) + ((X1-Y1) x Z1)/брой седалки = НЕТНА ГОРИВНА ТАКСА, където X е 
актуалната цена на горивото към дадена дата /преди или по време на полетната 
програма/, Y е гореописаната цена на горивото, заложена в офертите, а Z - средния 
разход на гориво в тонове по летателна отсечка София – Милас, а X1, Y1 и Z1 
представляват същите описани по-горе компоненти, но по летателна отсечка 
Милас - София. 

8. Място, дата и часове на отпътуване: 
• Датите на отпътуване са обявени в ценовите таблици за всеки хотел.  

• Тръгване от София в 05.00  ч. 

• Продължителността на пътуването до Чанаккале е около 8-10 часа. По време 
на пътуването се правят почивки на предвидените за целта места на всеки 2,5 
- 3 часа.  

• Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване и превозвача, 
при настъпване на обективни причини, които налагат това и са извън неговата 
воля.  

9. Права на потребителите: 
• Потребителят има право да прехвърли сключения от него договор за 

туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, 
приложими към сключения договор, само след като е отправил писмено 
предизвестие до Туроператора на адреса за кореспонденция със същия с писмо 
с обратна разписка, получено от Туроператора в срок не по - късно от 7 дни 
преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Лицето, което 
прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договора за туристически пакет, са 
солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора, 
ако има такава и на всички допълнителни такси, налози или други 
допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Туроператорът 
информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните 
си разходи, във връзка с прехвърлянето. 

• При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има 
право да смени датата на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на 
трето лице в срок до 7 дни, считано от датата на сключване на договора, с 
писмено предизвестие, връчено до Туроператора по реда и условията на ал. 4. 
При неспазване на посочения срок, съответно след изтичане на същия,  смяната 
на датата на пътуване или преотстъпване правата на трето лице се заплащат 
от потребителя, съгласно валидните в момента на смяната цени и условия. 

• Потребителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка или 
обезщетение, в срок до 3 (три) дни от датата на записване и заплащане на 
депозит. 

• При резервации по пакет „ранно записване“ в случай на отказ от пътуване и 
невъзможност да се смени датата на пътуване, след указания срок от 7 (седем) 



дни от датата на записване, Потребителят резервирал и заплатил пакет за 
„ранно записване” губи 100 % (сто процента) от внесената сума.  

• При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има 
право да смени датата на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на 
трето лице в срок до 7 дни, считано от датата на сключване на договора, с 
писмено предизвестие, връчено до Туроператора по реда и условията на ал. 4. 
При неспазване на посочения срок, съответно след изтичане на същия,  смяната 
на датата на пътуване или преотстъпване правата на трето лице се заплащат 
от потребителя, съгласно валидните в момента на смяната цени и условия. 

• Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от Туроператора в 
рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, 
Туроператорът може да предложи на Потребителя други възможности за 
настаняване. В случай, че Потребителят не приеме другите възможности, той 
има право да изиска да му бъде възстановен заплатения депозит. 

 
10. Общи условия: 

• Медицинската застраховка по туристическите пакети е на ЗАД „Алианц 
България”. Съгласно Общите условия по застраховката „Помощ при пътуване” 
при необходимост от медицинска помощ, Застрахованият лично или чрез 
упълномощено от него медицинско или друго лице, е длъжен незабавно да се 
свърже с Асистанс компанията "КОРИС БЪЛГАРИЯ" ООД на тел. +359 2 90 30 
112, е-mail: operations@coris.bg и да предаде необходимата информация на 
български или английски език. В случай, че Застрахованият не изпълни това 
задължение и не уведоми Асистанс компанията, като при това самостоятелно 
или чрез друго лице организира оказването на медицинска помощ, при 
предявяване на претенция към Застрахователя след завръщането си в 
България, той му възстановява разходи до 100 (сто) Евро, независимо от 
размера на действително извършените такива и при условие, че събитието е 
покрито по условията на застраховката.  

• Цените с включени отстъпки за ранно записване са валидни само при 
направена и заплатена резервация по обявените за всеки хотел срокове и 
условия.  

• При настаняването в стаи тип – тройни (TRPL), както и двойни с допълнително 
легло (DBL + ex. bed), не се гарантират 3 редовни легла.  

• При настаняване на 2 възрастни с 1 или 2 деца (DBL + 1 chd; DBL + 2 chd), 
третото и четвъртото легло винаги са допълнителни, тип разтегателни.  

• Стаи с изглед към морето, се гарантират само в хотелите, в които има обявено 
доплащане за такъв тип стая.  

• Стаи тип PROMO и ECONOMY са с по-ниска цена. Те са с по-малък размер от 
стандартните стаи, с крайно местоположение на територията на хотела, на 
приземен етаж, без балкон или тераса, с малка баня и различно обзавеждане.  

• Настаняването в хотелите е след 14:00 ч., а освобождаването на стаите до 12:00 
ч. в деня на отпътуване, освен в случаите, когато в хотела не е указано друго. В 
деня на пристигане (преди 14:00 ч.) и на напускане (след 12:00 ч.) услугите в 
хотелите се ползват срещу заплащане, включително храни и напитки. Броят на 
храненията в хотелите съответства на броя на резервираните нощувки. 
Пример: при резервация за 7 нощувки се ползват 7 закуски, 7 вечери или същия 
брой обяди и междинни хранения в случай, че хотелът работи на база 
изхранване All inclusive.  



• Туроператорът не носи отговорност за загубен, откраднат или забравен багаж 
по време на пътуването или престоя в съответния хотел.  

• Всеки хотел определя индивидуално цените и условията за ползване на 
допълнителните услуги на територията на хотелския комплекс.  

• Туроператорът и местните партньори могат да oказват съдействие в случай на 
нужда от медицинска помощ, но не носят отговорност при неспазване на 
общите условия на застрахователя от страна на потребителя.  

• Концепциите All inclusive; Ultra All incl; High class all incl и др. се определят 
индивидуално от всеки хотел и не гарантират наличието на определени 
видове храни, напитки и услуги.  

• Лица, пътуващи с един родител или без родители, представят освен 
международен паспорт, нотариално заверена декларация от единия или от 
двамата родители  и акт за раждане, както и копие от него.  

• При несъвпадащи фамилии на децата и родителите, пред граничните власти се 
представят освен международните паспорти и акт за раждане на децата, както 
и копие от него.  

• Цените в предоставените оферти са валидни за български граждани. Цени за 
чужди граждани, се потвърждават след запитване за конкретната дата на 
пътуване и хотел. 

• Поради динамиката на ценообразуване, цените за ранно записване и 
промоционалните оферти, могат да бъдат прекратени или променени преди 
посочената крайна дата за записване. 

ТO има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора", с полица № 
113062010010499/от 19.05.2020 на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД - гр. София, бул. 
„Симеоновско шосе“ № 67А, ЕИК 121130788, тел 02/8055333. 

Дата: …………………………                                         Подпис на потребителя: 
………………………. 

 


