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ACORD   

Pentru vanzarea serviciilor Blue Air  

  

Incheiat intre Partile:  

SC BLUE AIR AVIATION SA cu adresa punctului de lucru in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42-44 Complex Baneasa Business &  

Technology Park, Cladirea A, aripa A1, et 3-4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/5103/17.04.2013, cod inregistrare fiscala RO31525574, tel 

021/208.86.00/55, fax. 021/208.86.16,  cu conturile nr. RO64BTRLRONCRT0400091301, RO14BTRLEURCRT0400091301,  RO18BTRLUSDCRT0400091301,  

RO69BTRLGBPCRT0400091301, deschise la  Banca Transilvania, reprezentata de Dl. Oana Petrescu in calitate de Director General, numita in continuare Blue Air,  si   

Agentia inregistrata pe site-ul Blue Air, denumita in continuare Agentul.  

  

Definitii  

Acord: Documentul care atesta derularea obligatiilor si drepturilor dintre Parti; contractul Partilor.  

Agent:Agentia autorizata care accepta si semneaza acest ACORD precum  si acele puncte de lucru  aflate sub controlul acesteia. Punctele de lucru , sucursalele si/sau 

reprezentantele unei Agentii Autorizate vor primi coduri si parole separate de acces la Booking Engine cu conditia ca Agentul sa le inscrie in Formularul de Solicitare si ca 

acestea sa constituie o singura persoana juridica.   

Biletul de Calatorie / Chitanta de Calatorie:Documentul pasagerului in care se mentioneaza numele acestuia, codul rezervarii,  itinerariul, data si ora plecarii precum si alte 

informatii relevante efectuarii calatoriei.   

Booking Engine: Sistem de rezervari pe internet, operat de Blue Air.  

Call Centre: Centrul de rezervări la numărul 0903 760130 (non stop) şi centrul de suport Agenţii operat de Blue Air, la numărul 021 2088600 (L-V, 10:00 -18:00), pentru 

România.  

Conditiile de Calatorie: Sunt conditiile mentionate pe biletul de calatorie privind trasportul pasagerilor precum si „Termenii si Conditiile de Transport ale Blue Air” asa cum sunt 

afisate pe site-ul  Blue Air  in pagina „Conditii de Calatorie”, care pot fi completate sau modificate de catre Blue Air fara vreo notificare prealabila a Agentului.  Grup: Un grup 

este definit ca un numar  de minim 10 pasageri calatorind impreuna pe aceeasi ruta si aceleasi date de calatorie.  

Inregistrarea online: Inregistrarea Agentului si punctelor sale de vanzare reprezinta completarea informatiilor de identificare ale Agentului in „Formular inregistrare agentii” de 

pe site-ul Blue Air https://www.blueairweb.com/ro/ro/agentii-de-turism/. Dupa inregistrarea pe site care presupune completarea formularului inregistrare agentii, acceptarea 

conditiilor prezentului ACORD si a Termenilor si Conditiilor de Calatorie Blue Air, Agentul primeste confirmarea de inregistrare pe e-mail, respectiv codul/codurile si parola de 

acces in sistemul de rezervare al Blue Air.  

Pasager: Persoana al carei nume  apare pe Biletul de calatorie si careia Agentul ii vinde serviciile de transport ale Blue Air conform prezentului contract.  

Servicii speciale: Serviciile de asistenţă ale pasagerilor ce solicită atenţie deosebită (persoane cu mobilitate redusă, minori neînsoţiţi, etc.), adiționale (echipament sportiv, 

animale, arme, biciclete etc) şi de transport ale bagajelor cu gabarit mare.  

  

Perioada valabilitatii ACORDului: Acordul intre Blue Air si Agent intra in vigoare la data confirmarii de inregistrare pentru o perioada  nedeterminata.  

  

Scopul ACORDului:  
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  Agentul este autorizat să încheie tranzacţii între pasageri şi Blue Air, în vederea prestării de servicii de transport aerian de către Blue Air, în concordanţă cu legile în 

vigoare privind transportul aerian, precum şi cu „Termenii şi Condiţiile de Transport Blue Air”, aplicând tariful stabilit de către aceasta, utilizând ca metodă de plată cardul 

bancar,   Prin acest ACORD, Agentul accepta sa plateasca catre Blue Air valoarea serviciilor cumparate in conformitate cu conditiile stipulate in prezentul ACORD. 

Agentul va efectua tranzactiile de cumparare a biletelor prin intermediul Booking Engine-ului prezent pe website-ul Blue Air , precum si prin Call Center.  

  

Obligatiile Blue Air  

 Blue Air va emite si confirma codurile si parolele de acces la sistemul de rezervare al Blue Air in vederea accesarii de catre Agent a acestuia, in termen de 48 de ore dupa 

inregistrarea online.   

 Odata cu confirmarea platii in sistemul de rezervari prin metoda de plata cu cardul bancar (de debit sau credit), Blue Air confirma automat si biletele de calatorie. In cazul in 

care platforma de procesare a platii marcheaza o tranzactie la cateva minute dupa efectuarea ei ca fiind suspecta, se  transmite automat o notificare catre Agent si catre Blue Air 

iar biletul trece in stadiu de asteptare, nemaifiind confirmat.  

 Blue Air va publica tarifele precum si „Termenii si Conditiile de Transport” pe website-ul www.blueairweb.com .   Blue Air se obliga sa asigure derularea serviciilor 

oferite in urma achizitionarii biletelor de calatorie.  

 Blue Air va informa Agentul pentru orice intarziere sau modificare de program de operare, prin e-mail şi SMS, folosind datele de contact furnizate de către acesta în modulul 

de rezervare generat la achiziţionarea biletelor de călătorie. Blue Air isi asuma responsabilitatea pentru toate reclamatiile ce ar putea sa apara in conformitate cu legile în 

vigoare.  

 Blue Air va transmite itinerariul de calatorie aferent biletelor de calatorie emise de Agent. In cazul in care informaţiile inscrise in itinerariu sunt eronate, Blue Air isi asuma 

responsabilitatea pentru reclamatiile ce ar putea sa apara in aceste cazuri.   

 Blue Air va clarifica si rezolva toate cererile si plangerile referitoare la serviciile sale, in termen de maxim 60 de zile de la primirea acestora.     

 Blue Air autorizeaza agentul sa opereze schimbari ale biletelor, respectiv data de zbor, nume si ruta conform conditiilor publicate pe website-ul www.blueairweb.com  

 In cazul in care un pasager are dreptul la o rambursare a sumei platite pentru achizitionarea serviciilor Blue Air, conform Regulamentului European privind drepturile 

pasagerilor, parțile vor actiona dupa cum urmeaza:  

  In cazul in care pasagerul se adreseaza Agentului – Agentul va contacta departamentul Suport Agentii, printr-un e-mail la adresa de contact infoagentii@blueair.aero 

în care va transmite documentatia necesara solutionarii cazului de rambursare existent. Blue Air va rambursa Agentului suma platita pentru serviciile Blue Air, 

utilizand aceeasi metoda de plata folosita de Agent la emiterea biletului.  

  In cazul in care pasagerul, in mod excepțional, nu poate intra în contact sau nu doreste sa colaboreze cu Agentul si transmite solicitarea de rambursare direct catre Blue 

Air – Blue Air va rambursa pasagerului suma incasata de la Agent, pentru serviciile de transport achizitionate in numele pasagerului. Rambursarea se va putea face în 

numerar sau prin transfer bancar, în contul pasagerului.  

  

  

Obligatiile Agentului  

 Agentul va vinde serviciile de transport in numele Blue Air si va actiona in interesul acesteia,  in concordanta cu legile in vigoare, nationale si internationale,  precum si cu  

„Termenii si Conditiile de Transport Blue Air”, pe care se obliga sa ii cunoasca in momentul vanzarii serviciilor Blue Air.  

 In baza acestui ACORD Agentul poate incheia contracte cu pasagerii in vederea prestarilor de servicii de transport aerian in numele Blue Air in concordanta cu „Termenii si 

Conditiile de Transport Blue Air” si aplicand tariful stabilit de Blue Air.    

 Agentul va fi responsabil pentru vanzarea de locuri, solicitarea de servicii speciale si plata tarifului catre Blue Air.    

 Agentul are obligatia de a plati catre Blue Air valoarea totala a biletului de transport aerian la incheierea fiecarei tranzactii.  

http://www.blueairweb.com/
http://www.blueairweb.com/
http://www.blueairweb.com/
http://www.blueairweb.com/
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 Agentul are obligatia sa obtina datele de identificare si contact ale pasagerilor (nume, prenume, adresa, telefon fix sau mobil personal, adresa de email, etc) folosindu-le doar in 

scopul derularii ACORDului de transport aerian si nu este autorizat sa foloseasca aceste date in alte scopuri.    

 Agentul are obligatia de a completa toate datele solicitate de Blue Air in modulul de rezervare in privinta sa si ale pasagerului pentru care se emite biletul de avion (nume, 

prenume, telefon fix sau mobil al pasagerului, adresa email pasager, etc).  

 Agentul este responsabil pentru informarea corecta a pasagerilor privind reglementarile in vigoare privind transportul aerian, precum si Termenii si Conditiile de Transport 

Blue Air, si se va asigura de veridicitatea si valabilitatea informatiilor.   

 Agentul este responsabil de anuntarea pasagerilor carora le-a vandut bilete de avion privind modificarile de orar, ale conditiilor de calatorie sau a altor situatii anuntate de catre 

Blue Air telefonic sau prin email, contactand fiecare pasager si aducandu-i la cunostiinta modificarile survenite.   

 In cazul in care exista pasageri care nu au fost anuntati/notificati de catre Agent cu privire la modificarile aparute, Agentul accepta si se obliga sa plateasca contravaloarea 

cheltuielilor ocazionate de pierderea sau modificarea zborului, neanuntata de acesta (exemplificativ si nu limitativ, cazare, masa, trasport cu alte mijloace de trasport, etc.), 

precum si orice alte prejudicii cauzate de Blue Air ca urmare a neanuntarii pasagerilor, costuri ce au fost suportate in prealabil de pasager.   Agentul declara ca este 

responsabil de toate daunele provocate de:   lipsa sau modul incorect de comunicare între Agent şi Pasager,  

  de acte de neglijenţă, omisiune sau datorate unei situaţii de rea-voinţă a Agentului,  reprezentanţilor săi sau a persoanelor care acţionează în numele său  

 Agentul nu are dreptul de a cesiona vanzarea serviciilor Blue Air.  

 Agentul va comunica Blue Air  toate informatiile aparute pe piata care privesc compania Blue Air si intelege ca aceste informatii pot fi de natura confidentiala. In plus, Agentul 

are obligatia de a face cunoscut acest paragraf tuturor angajatilor, sucursalelor sau persoanelor din structurile sale care intra in posesia acestor informatii.   

 Agentul va inmana Pasagerului sau persoanei care plateste, itinerariul Blue Air. In loc de itinerariul Blue Air, Agentul poate inmana un itinerariu creat de acesta pe baza celui 

transmis de Blue Air, cu conditia ca documentul sa contina codul de confirmare obtinut de la Blue Air si toate informatiile relevante pentru zbor (data, ora, locul de plecare si 

de sosire, conditiile si restrictiile de zbor) Daca un itinerariu pregatit de Agent este inmanat Pasagerului, atunci Agentul este responsabil pentru corectitudinea datelor inscrise 

pe acesta. In cazul transmiterii de date eronate catre pasager, agentul isi va asuma in intregime raspunderea. Agentul declara ca daca Blue Air este obligat sa efectueze plati 

catre terti din cauza informatiilor eronate inscrise de catre Agent in itinerariu, atunci Agentul isi va asuma raspunderea pentru aceste plati, si va fi parte in litigiu daca Blue Air 

va fi chemat in judecata.   

 Agentul are obligatia sa faca cunoscute public produsele Blue Air, prin afisarea in locuri cu vizibilitate maxima a materialelor publicitare oferite de Blue Air, cu acordul 

acestuia in prealabil, daca politica Agentului permite activitatea de publicitate.  

 Agentul se angajeaza sa returneze Blue Air in cel mult 10 zile lucratoare toate materialele publicitare care pot fi asociate cu Blue Air la terminarea acestui ACORD.  

  

Protectia datelor cu caracter personal  

 Agentul, in calitate de persoana imputernicita, are obligatia de a prelucra datele cu caracter personal necesare pentru achizitionarea biletelor de avion de catre clienti, numai in 

legatura cu acest Acord si in în limitele stabilite in instrucțiunile trimise în scris de către Blue Air, inclusiv cu privire la transferul de date cu caracter personal către o ţară terță 

sau o organizație internațională. Dacă obligaţia de transfer îi revine Agentului în temeiul legii aplicabile, Agentul va notifica Blue Air înainte ca prelucrarea să aibă loc sau cel 

mai târziu înainte de a efectua un transfer dacă acesta devine impus de legea aplicabila pe parcursul prelucrării, cu excepția cazului în care notificarea este interzisă potrivit 

unor prevederi legale de interes public. Datele cu carcater personal (enumerate in cuprinsul Politicii de confidentialitate) vor fi prelucrate de catre Agent doar pe durata 

prezentului Acord, dar nu mai tarziu de termenele stabilite in Politica de confidentialitate.  

 Agentul va prelucra datele cu caracter personal doar în limita şi de asemenea mod cum este necesar pentru a aduce la îndeplinire scopul prelucrării, astfel cum este stabilit de 

catre Blue Air, şi nu va prelucra datele cu caracter personal pentru alte scopuri sau în alt mod care nu este reflectat de instrucţiunile operatorului, care este contrar contractului 

sau legislaţiei privind protecţia datelor.  
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 Ţinând cont de stadiul actual al tehnologiei, precum și de riscul cu grade variate de probabilitate și severitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Agentul va 

implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscului pentru prelucrările de date cu caracter personal pe care le 

desfăşoară şi va sprijini Blue Air, de asemenea, în implementarea măsurilor de securitate tehnice și organizatorice, ținând seama, în același timp, de natura prelucrării și de 

informațiile disponibile Agentului.  

 Blue Air are dreptul sa solicite punerea la dispozitie a tuturor informatiilor necesare de catre Agent pentru a demonstra  respectarea obligatiilor prevazute de legea privind 

protectia datelor.  

 Agentul va oferi catre Blue Air tot sprijinul posibil în îndeplinirea obligațiilor sale de a răspunde cererilor adresate de catre persoanele vizate și chestiunilor care țin de 

exercitarea drepturilor persoanelor vizate. dacă Blue Air nu se poate ocupa el însuși de drepturile persoanelor vizate sau dacă Agentul este cel care are relaţia directă cu 

persoanele vizate, Agentul va lua toata masurile pentru a răspunde în cel mai scurt termen cererilor adresate de către persoanele vizate şi va respecta instrucțiunile relevante 

transmise de către Blue Air fără întârziere și va pune la dispoziția Blue Air toate informațiile necesare într-un format adecvat în acest scop în decurs de maxim 2 (doua) zile 

lucrătoare de la momentul solicitarii Blue Air, sau de la momentul contactării, în cazul în care orice persoană vizată il contactează în mod direct pe Agent pentru a-și exercita 

drepturile.  

 În situația unei încălcări a securităţii datelor cu caracter personal, Agentul va notifica Blue Air despre acest lucru în scris, fără întârziere, cel târziu în 24 (douăzeci şi patru) de 

ore de la luarea la cunoștință a încălcării respective.  

 In ceea ce priveste reprezentantii, semnatarii acestui Acord, persoane fizice, acestea pot consulta Politica de confidentialitate pentru a afla mai multe informatii despre 

prelucrarea datelor acestora in contextul incheierii acestui acord.  

 Agentul nu va subcontracta alte entitati in legatura cu acest Acord fara acordul prealabil Blue Air.  

 Agentul este răspunzător față de Blue Air pentru executarea completă şi la timp a tuturor obligaţiilor ce îi revin în sarcina acestuia din prezentul Acord, din legislaţia aplicabilă 

şi din orice alte instrumente agreate de părti sau aplicabile prelucrarilor de date cu caracter personal la care se refera acest Acord, inclusiv a obligaţiilor privind  

confidențialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal, respectarea limitelor transmise sau derivând din instrucţiunile Blue Air, indeplinirea obligatiilor fata de persoana 

vizata.  

  

Raspunderea Partilor  

 Partile vor actiona in conformitate cu legile in vigoare si vor respecta Regulamentele Europene privind drepturile pasagerilor.  

 Partile declara ca sunt companii inregistrate legal in tara de rezidenta si ca nu se afla in nici un proces de faliment sau procedura de lichidare si nu au nevoie de autorizarea 

vreunui tert pentru a incheia acest ACORD.   

 In cazul incalcarii de catre Agent a conditiilor ACORDului, accesul acestuia la sistemul de rezervari va fi  suspendat cu efect imediat.  

  

Contabilizare       

 Bilunar, Blue Air va emite o factura fiscala care cuprinde suma platita cu cardul bancar de catre Agent in urma vanzarilor prin metoda Credit bancar.   

 Factura fiscala va fi emisa in data de 16 ale fiecarei luni in curs si 01 ale lunii urmatoare si va fi transmisa  la aceleasi date prin email la adresa mentionata de catre Agent in 

momentul completarii si acceptarii prezentului ACORD.  

 Daca factura nu a fost primita in zilele de transmitere specificate, Agentul va anunta in scris Blue Air in termen de 24 de ore la adresa de email blueair.facturi@blueair.aero. Se 

va considera primita factura fiscala de catre Agent daca la sfarsitul termenului specificat Blue Air nu primeste acest email de la Agent. Ulterior, in termen de 3 (trei) zile 

lucratoare, exceptand data emiterii, Blue Air va trimite factura fiscala si prin posta, cu confirmare de primire.     

 In cazul in care Agentul are obiectiuni la sumele facturate, acesta poate solicita de la Blue Air în termen de 48 ore de la primirea facturii pe email (respectiv in prima zi 

lucratoare imediata daca ziua de trimitere a facturii este o zi de sarbatoare nationala sau nelucratoare) un raport care sa cuprinda valoarea serviciilor vandute si facturate, 
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inclusiv a modificarilor semnalate de catre Agent. Daca Agentul nu transmite catre Blue Air in scris in 48 de ore de la primirea raportului obieciiunile cu privire la datele 

raportului, se considera acceptare tacita de către Agent a sumei datorate  

  

Incetarea relatiilor intre Parti  

 Prezentul Acord inceteaza de plin drept, fara notificare prealabila si fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitrar/instanţe judecatoresti, in cazul in care una 

dintre parţi:  

a) nu isi executa oricare dintre obligaţiile enumerate la "Obligatiile Partilor" din prezentul contract;  

b) este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment), inainte de începerea executarii prezentului contract; c) 

cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parţi;  

d) daca una din parti savarseste acte frauduloase, dare de mita sau alte acte ce pot determina incetarea contractului principal.  

e) prin denuntare unilaterala facuta de una dintre partile contractante, cu o notificare prealabila de 15 zile. f)  prin acordul Partilor.   

g) toate obligatiile partilor asumate inainte de incetarea acordului raman scadente pana la indeplinirea lor in totalitate.  

 Cu exceptia cazului în care Blue Air a dat instructiuni contrare înainte de sau în momentul încetarii prezentului Acord, toate datele cu caracter personal, rezultatele și 

înregistrările prelucrării acestor date cu caracter personal trebuie returnate catre Blue Air în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la încetarea contractului și șterse de 

pe toate dispozitivele. La solicitarea Blue Ait, Agentul îi va furniza în scris dovezi privind ștergerea sau distrugerea datelor, în maxim 3 (trei) zile de la solicitare.  

  

Clauze Penale  

Partile se obliga reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor asumate prin acest acord.   

Pentru nerespectarea totala sau partiala sau pentru executarea defectuoasa a vreuneia dintre clauzele contractuale, partea în culpa se obliga sa plateasca daune-interese  

  

Legea Aplicabila  

 Acest ACORD se completează şi este guvernat de legea română.  Legea română este aplicabilă la întocmirea prezentului ACORD, şi guvernează disputele pentru tot ceea ce nu 

este cuprins în el.   

 Orice dispută între cele două părţi, care nu poate fi rezolvată pe cale amiabilă, va fi trimisă spre rezolvare către instanţele competente de la sediul Blue Air.  

 Partea care nu respecta clauzele prezentului ACORD datoreaza celeilalte parti daune materiale, calculate in functie de prejudiciul cauzat de nerespectarea clauzelor 

ACORDului.  

  

Conditii Finale   

 Rezervarile de grup vor fi efectuate de catre Blue Air. Cererile de rezervare trebuie trimise la Departamentul de Vanzari, tel: 021. 208.86.30,  fax  021 208.86.16, sau solicitate 

prin email la  groups@blueair.aero. Pentru grupuri mai mici de10 persoane, rezervarile pot fi efectuate de catre Agent, la tarifele individuale din sistem.  

 Agentul este de acord sa primeasca e-mailuri informative privind serviciile oferite de catre Blue Air.   

 Agentul  va folosi materialele de marketing primite de la Blue Air in scopul realizarii unei bune promovari a serviciilor sale de transport aerian . Agentul poate avea initiativa 

de a efectua pe contul sau campanii publicitare sau de a publica reclame in favoarea Blue Air dar punerea lor in aplicare se poate face doar dupa acordul in scris dat de Blue 

Air. In aplicarea acestui paragraf se specifica expres ca reclama orala, fara a folosi logo-ul sau marca Blue Air, in scopul cresterii reputatiei Blue Air nu este considerata 

publicitate. Agentul nu are voie sa foloseasca logo-ul Blue Air decat strict pentru ducerea la indeplinire a prevederilor acestui ACORD.   
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 Departamentul de marketing al companiei Blue Air va pune la dispozitia Agentului materiale promotionale ce vor fi afisate sau distribuite in punctele de lucru ale acestuia. De 

asemenea, in urma solicitarilor primite de la reprezentantii Agentului pe adresa de e-mail: marketing _sales@blueair.aero , departamentul de marketing va furniza 

logoul/layout-uri/machete in vederea realizarii si afisarii acestora in punctele de lucru ale Agentului.   

 Cererile sau initiativele  de publicitate vor trebui trimise la marketing@blueair.aero. Cererile pot fi refuzate fara explicatii. Folosirea numelui Blue Air nu trebuie sa conduca la 

prejudicierea imaginii Blue Air, direct sau indirect. De aceea, Agentul trebuie sa se retina in a declara, a comenta sau discuta orice poate fi in detrimentul  Blue Air, sau poate fi 

interpretat in acest sens de catre Blue Air.   

 Agentul se poate prezenta  ca „Agent Autorizat Blue Air” dar nu trebuie sa se auto-numeasca Agent General de Vanzari sau sa foloseasca alte denumiri (de ex. dar nu limitata 

la Reprezentanta Companie Aeriana ) care ar putea sugera ca Agentul este o sucursala Blue Air sau face parte in vreun fel din Blue Air.   

 Blue Air are dreptul de a monitoriza respectarea prezentului ACORD, inclusiv prin vizite ad-hoc la sediul Agentului.   

  

  

Reprezentant legal al SC BLUE AIR AVIATION SA  

  

Oana Petrescu 

Director General  


