
 
 

 

 

 

 
 تاریخ :

       

 نام آژانس درخواست کننده :
 فارسی 

 
English 

     

 سابقه فعالیت  تعداد پرسنل  نام مدیر  فکس  تلفن

       

 ایمیل :  نشانی پستی :

       

 کانتر شماره سه کانتر شماره دو کانتر شماره یک پرسنل فروش

    امــن

    نام خانوادگی

 /         / /         / /         / ولدـخ تــتاری

    راهــتلفن هم

    ایمیــل

 

 که آژانس درخواست کننده با مهر و امضای این فرم متعهد به اجرای آن می باشد : رزرواسیون به رزرو در سامانه آنالینقوانین مربوط 

 تائید و صالحیت کانترهای فروش از طرف مدیر عامل آژانس درخواست کننده می باشد. – 1

صالحیت هر یک از آنها ، مدیر عامل موظف است به صورت کتبی از طریق ایمیل و یا  صورت عدم حضور هر یک از کانترها در آژانس درخواست دهنده و یا رددر  – 2

و  را به صورت کتبی دریافت نمایند در غیر اینصورت کلیه مسئولیت ها میتراگشتاطالع رسانی نماید و حتما تایید حذف کاربر از طرف آژانس  میتراگشتفکس به آژانس 

 واستی از طرف آن آژانس برعهده مدیر عامل و یا صاحب آژانس فوق الذکر می باشد.خسارات مالی احتمالی در خصوص رزروهای درخ

می باشد همچنین نرخ ها تا دو  میتراگشتشامل جرائم آژانس  در صورت انجام رزرو در سامانه آنالین رزرواسیون ، رزرو کامال قطعی تلقی شده و باطل کردن آن – 3

 قابل تغییر می باشد. میتراگشتساعت بعد از رزرو از طرف آژانس 

یت قوانین مندرج در امضا و مهر این برگه توسط مدیر عامل شرکت ، به منزله پذیرفتن قوانین پرواز ، هتل و ویزا از طرف آژانس درخواست دهنده می باشد و رعا– 4

 الزامی می باشد همچنین مسئولیت بررسی مدارک بر عهده آژانس درخواست کننده است. میتراگشتهای آژانس  پکیج

 درصد مبلغ تور در ایام عادی و تسویه کامل در ایام خاص الزامی است. هفتادپرداخت  -5

 ایین این برگه ، صحت کلیه اطالعات بر عهده آژانس درخواست کننده می باشد.در ورود تمامی اطالعات نهایت دقت را به عمل آورید ، چراکه با ثبت مهر شرکت در پ – 6
 

 تائید مدیر عامل آژانس درخواست کننده

 مهر شرکت نام و امضاء مدیر عامل
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