FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD – 259 – NIF B65196164

Per formalitzar la reserva de viatge pot trucar-nos al telèfon: 93 454 37 03 o bé completar
el següent formulari i enviar-lo al correu electrònic: bcn@viatgesindependents.cat
Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

DNI

Nº Passaport

Data de Caducitat

Direcció

C. Postal

Tel. Contacte 1

Tel. Contacte 2

Població

E-mail

Data de Sortida
Tipus Habitació
Asseg. Anul·lació

☐ Individual
☐ Sí

☐ Compartida

☐ Doble compartida amb:

☐ No

Nota. Recomanem enviar una còpia escanejada del passaport al nostre e-mail de contacte.
Dipòsit del viatge
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de l’inscripció.
La resta 15 dies abans de l’inici del viatge.
Pagament en oficina
Visa, Mastercard, efectiu.
Transferència bancària
→ Banc: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Al “Concepte” escriu els NOMS I COGNOMS de les persones viatjaran. Per a confirmar
l’inscripció al viatge haurà d’enviar-nos per e-mail una còpia de l’ingrés o transferència.
Pagaments amb targeta
Per a pagaments amb targeta de crèdit des de fora de l’oficina, cal completar el següent
formulari autoritzant-nos a realitzar el càrrec del dipòsit del viatge en la seva targeta.
Jo
Amb DNI Nº:
autoritzo a Viatges Independents i Trekkings SL, a cobrar de la meva targeta de crèdit com dipòsit del viatge
citat, la quantitat de:
Data:
Tipus targeta

Número de targeta

Caducitat

Les informacions contingudes en aquest dossier, han de prendre's exclusivament a títol informatiu, estant
subjectes a possibles variacions. Viatges Independents declina tota responsabilitat per qualsevol circumstància
derivada d'una interpretació errònia de la informació a dalt publicada. Si el client ho desitja, pot sol·licitar-nos la
fitxa tècnica en català i li enviarem per correu electrònic.
Subjecte a les condicions generals que es troben en la nostra pàgina web:
https://viatgesindependents.cat/condicions-generals/
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