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Działając jako osoba uprawiona do reprezentacji BUKSA TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą
w lnwałdzie, W odpowiedzi na Panstwa ośwlnnczENlE o REZYGNACJ| 7 IMPREZY
TURYSTYCZNEJ z dnia 25 lutego 2020 roku, informuj Ę, Że na chwilę obeeną brak jest podstaw
zar wno faktycznych i prawnych do odstąpienia przez Pa stwa od umowy o świadczenie
usługi turystycznej zawartej w dniu L0 lutego 2020 roku nr 74759, z wskazywanej przez
Paristwa przyczyny tj. wystąpienia nadzwyczajnych, nieprzewidzianyeh okgliczności.
Podnieść W szczeg lności należy, że na podstawie łączącej nas umowy uslufla turv{tvczna lrE
bvś świadczo-na w gkresie qd 24 kwietnia 2020 roku do 3 maia 2020 roku, wobee czego na
chwile o rokul brak iakichk staw do ta, ze ww.
okresie w mieiscu
niepr4ewidziane okoliczności. Jednocześnie pragniemy Paristwa poinformować, iż BuK5A
TRAVEL sP' Z 0.o. na bieżąco monitoruje aktualną sytuację we Włoszech. W przypadku gdyby
W miejscu docelowym tj. miejscowości Cesenatico CzY teź jego naJbliższym sąsiedztwie
Wystąpiły jaklekolwiek nadzwyczajne czy też nieprrewidziane okoliczności uzasadniające
odstąpienie od umowy czy też razwiązanie umowy przez BUK5A TRAVEL Sp. z o.o. zostaną
o tym Pa stwo niezwlocznie poinformowani, w wczas BUKSA TRAVEL Sp. z o.o. dokona
zwrotu poniesionych przez Paristwa opłaty.
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W świetle powYzszegoł wychodząc naprzeciw wnos|my o rozważanie przez Paristwa ztozenia
oświadczenia o cofnięciu oświadczenia o rezygnacji r imprezy turystycznej z dnia 24 lutego
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