3.1. Цената за услугата ОТП се определя съгласно
уговореното в Договора за ОТП между ТУРОПЕРАТОРА И
ПОТРЕБИТЕЛЯ, като в рамките на 5 (пет) дни от датата на
резервацията се заплащат минимална сума - депозит, посочена в
договора и съответстваша на броя пътуващи, и застраховката за
отмяна на пътуването, в случай, че такава е заявена.
3.1.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на ТУРОПЕРАТОРА доплащане
на стойност разликата между стойността на заплатения депозит и
на посочената в Договора обща цена на услугата в срок, изрично
посочен в Договора за ОТП.
3.2. Начините на плащане са:
• По банков път – като се внесе необходимата сума по сметка
на „Автентична България“ ООД, както следва: IBAN………………... В
основанието за плащане се посочва РЕЗЕРВАЦИОНЕН КОД, получен
по електронна поща след приемане на заявката;

• На каса на ИЗИ ПЕЙ (EASY PAY) – внася се необходимата
сума по IBAN ………………….., като в основанието за плащане се
посочва РЕЗЕРВАЦИОНЕН КОД, получен по електронна поща след
приемане на заявката.
3.3. В случай на неспазване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сроковете за
заплащане на предоставяните от ТУРОПЕРАТОРА туристически
услуги и ОТП, последният има право да анулира резервацията, като
получи дължимата неустойка, съгласно анулационните срокове,
обявени от ТУРОПЕРАТОРА в договора за ОТП и/или настоящите
Общи условия.
3.4. Цените за всяко ОТП включват услуги, подробно описани
за всяка програма поотделно. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
крайната обща цена в съответствие с конкретните анулационни
условия, обявени в програмата. Всички допълнителни услуги, които
не са включени в общата цена, се указват в програмата и се
заплащат от ПОТРЕБИТЕЛЯ само в случай, че същият желае да се
възползва от тях.

3.5. Страните се съгласяват, че промяна на цената по този
договор е възможна при: увеличаване стойността на транспортните
разходи, в т. ч. на горивото; увеличаване размера на такси, свързани
с ползвани услуги по договора (напр.летищни, пристанищни и други
такси); промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в
периода между сключването му и датата на отпътуването. Цената
не може да се увеличава по-малко от 20 (двадесет) дни преди
началната дата на пътуването. Увеличението на цената следва да
съответства на изменените разходи, като начинът на изчисляване
отразява пропорционално увеличената стойност на посочените
разходи. При промяна в цената ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага с правата
си в тази връзка, съгласно чл. 89 от Закона за туризма.

