
Davis Cup by BNP Paribas 
R. Moldova vs. Danemarca 

12-14 Septembrie 2014 
Bramdrupdam Hallerne, Kolding, Danemarca 

 

Formular de înscriere 
______________________________________________________________________________ 

 
Informație Generala: 

 
Numele | Prenumele: _______________________________________________________ 
 
Informație de contact: 
 
Tel: ____________________________   |   E-mail:________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
Informație cu privire la Pașaport: 

  
□ Biometric/Român/                            |  □ Obișnuit (necesită viza de călătorie în spațiul UE) 

          Obișnuit cu viză pentru spațiul UE 
____________________________________________________________________________ 

 
Selectați oferta: 

 
Premium VIP:                               □ Double – 1270 Euro | □ Single – 1570 Euro 
 
Premium Executive:                    □ Double – 890 Euro   | □ Single – 1090 Euro 
 
Ground Travel:                            □ Double – 495 Euro   | □ Single – 695 Euro 
 
Ground Travel and Tickets:       □ 295 Euro 
  
Travel Standard:                         □ 650 Euro 
 
Tickets Gold:                               □ 65 Euro  
 
Adițional: 

 
* Servicii Sala VIP ale Aeroportului Internațional Chișinău:  □ 2640 lei 
 
* VIP Catering:  □ 50 Euro;  
______________________________________________________________________________ 
 

Comentarii/Sugestii: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________          |               Semnătura _______________________ 
______________________________________________________________________________ 

Termeni și condiții: 
* Înscrierile se efectuează până la 20 august 2014 și nu mai târziu.  
* Înscrierea se considera completă și confirmata în urma prezentării la sediul FTM (mun. Chișinău, str. Columna, 144) a 
prezentului formular în original, completat și semnat, împreuna cu copia buletinului de identitate și a bonului de plată în 
original, care confirmă achitarea integrală a ofertei/ofertelor alese.  
* Prin semnarea acestui formular, solicitantul confirmă că toată informația oferită mai sus este corectă, actuală și a fost 
completată personal de către aplicant, sau reprezentantul acestuia în cazul în care nu a atins vârsta majoratului. FTM nu 
este responsabilă pentru orice situație problematică, survenită ca rezultat al oferirii informației greșite.  
* Prețurile ofertelor sunt finale, includ toate taxele și sunt calculate în temeiul disponibilității  curente a odăilor în hotelele 
din oferte. În cazul în care hotelurile epuizează această disponibilitate, hotelurile si/sau prețurile pot fi modificate, în baza 
disponibilității curente.  
* Suma achitată pentru oferta selectată, ulterior nu poate fi restituită.   

______________________________________________________________________________ 
 
Pentru uz intern FTM: 

□ Copia Buletinului de Identitate     |      □  Bonul de plata                                                  Primit ______________________________ 


