
Általános Szerződési Feltételek
Hatályos: 2014. március 01-től

Jelen Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF)  szabályozza az  E-travelclub  Magyarország Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 2117 Isaszeg, Batthyány Lajos utca 47.  telephelye/irodája 1133. Budapest, Váci út 76. 
adószáma: 13027861-2-13; cégjegyzékszáma: 01-09-715235, nyilvántartást vezető hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 
, adatvédelmi  azonosító:  NAIH-72879/2014,  Magyar  Kereskedelmi  Engedélyezési  Hivatal  azonosító:  U-
000406, - általános információk az engedélyező és hatósági nyilvántartást végző szerv elérhetőségeiről,   illetve az E-
travelclub  Magyarország  Kft.:  Magyar Kereskedelmi és  Engedélyezési Hivatal (MKEH),  címe: 1124 Budapest, 
Németvölgyi út 37-39; telefon: 4585-557, fax: 4585-865, e-mail: mk  e      h  @  m      k  e      h  .  g      o  v  .      h  u,  weboldal:  ww  w      .mk  e      h  .      g  o  v      .  h  u   -, mint 
utazásszervező,  illetve utazásközvetítő  (továbbiakban: Utazási Vállalkozó)  működését, melyek  a   a 281/2008. (XI. 28.) 
Korm. rendeletben  foglalt közzétételi kötelezetsségnek eleget téve az alábbiak.   A jelen ÁSZF alapját képezi minden két-,
illetve háromoldalú céges szerződésnek a tájékoztatókban (árlista, weboldal, hírlevél, stb.)  közölt információknak, illetve az 
egyedileg megkötendő Utazási Szerződésnek. . Utazási Vállalkozó jelen ÁSZF-ben, a céges szerződéseiben, illetve az Utazási 
szerződésében  nem szabályozott kérdések tekintetében - az utazásszervező és  közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. 
(XII.23.), illetve   az utazási  szerződésről  szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendeletek,   illetve   a Ptk. 415-416. §-ait 
tartja irányadónak.

M  E  G      H  A  T  Á  R  O  Z  Á  S  O  K      :
Utas: a szolgáltatás igénybevevője/kedvezményezettje; 
Magán Utas: Keretszerződéssel nem rendelkező Utas;
Üzleti Utas: a szolgáltatás olyan igénybevevője/kedvezményezettje, akinek utazását Utazási Vállalkozó
Keretszerződés alapján bonyolítja/szervezi, vagy aki üzleti céllal utazik;
Megrendelő: az Utas, vagy az a személy, aki az Utas nevében és helyette eljár szóbeli vagy írásbeli 
meghatalmazás alapján.o Magán utas/csoportos utazáson résztvevő utas tekintetében:

     utastárs, rokon, barát, ismerős, meghatalmazott;o Üzleti ügyfél esetében:

     munkáltató, felettes, beosztott, titkár, titkárnő, stb.;
     Üzleti  útra az Utassal  együtt  utazó és/vagy  részére utazáshoz kapcsolódó  szolgáltatás(okat)

megrendelő Üzleti partner, képviselő, stb.
Utazás: minden, az Utazási  Vállalkozó  által  foglalt,  nyújtott,  biztosított  szolgáltatás,  beleértve  a repülőjegyet, 
szállást, bérautót, vonat és egyéb jegyet, biztosítást, stb. függetlenül attól, hogy azok igénybevétele Magyarországon 
vagy külföldön történik, illetve attól, hogy külön-külön vagy együttesen történt a megrendelés.
Szervezett  utazás:  az Utazásszervező által  szervezett, előre  meghirdetett,   vagy felkérésre,  egyedi igényeknek 
megfelelően megszervezett utazás.
Incentive /Üzleti  csoportos  utazás:  Üzleti  ügyfél által munkatársai  és/vagy  üzleti partneri  részére 
szervezett csoportos utazás.
Ügyfél Profil:

o Természetes személyek esetén:   utas(ok) neve(i), elérhetősége(i)  (telefonszám,  e-mail), címe, levelezési 
címe, útlevél és  egyéb azonosító adatok, légitársasági törzsutas  kártya szám(ok), a szolgáltatás 
igénybevétele során  felhasználandó klubtagsági szám(ok), (pl. bérautó cég, szállodalánc, stb.), a 
szolgáltatásokra vonatkozó preferenciák (pl. légitársaságok esetében üléshely, fedélzeten rendelhető étel és 
egyéb szolgáltatások,  szállodák esetében szobatípus és igénybe vehető szolgáltatások, bérautó esetében
vezetői engedély adatai és egyéb, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatok, stb).

o Jogi  személyek  esetén:  Cégnév, cím,  adószám, cégjegyzékszám,  számlázási  adatok, jogi  képviselő, 
döntéshozó, kapcsolattartó(k), a céges  megrendelés leadása során  megrendelési jogosultsággal eljáró(k) 
neve, telefonszáma, e-mail címe

mely adatok megadásával azok kezeléséhez Utas, illetve Megrendelő hozzájárul.
Vészhelyzet:  járattörlés.  járat  késése, Utas hibájából  bekövetkezett rendkívüli  esemény,  balesetből  származó 
események, stb.

1.     Az Utazási szerződés létrejötte és hatályba lépése

1.1. A szolgáltatást igénybevevő (a továbbiakban: Utas) utazását írásban (e-mailben, személyesen, stb.) megrendelheti.
Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha:

1.1.1. az Utas írásbeli  foglalását  az Utazási  Vállalkozó  nyilvántartásba  veszi  és az Utas a  lefoglalt  
utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget megfizeti;

1.1.2. az ajánlatadó nyomtatványban  egyértelműen megjelöli az általa választott opciót, majd azt aláírva az Utazási
Vállalkozó   részére  (e-mail-ben/szkennelve   vagy   egyéb   módon)  visszaküldi   és  Utazási   Vállalkozó

visszaigazolja;
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1.1.3. az ajánlatadó nyomtatványra hivatkozva válasz e-mailjében egyértelműen megjelöli az általa választott opciót, 
amit Utazási Vállalkozó írásban visszaigazol.

1.2. Az  Utazási  szerződés  a  megrendelés  Utazási  Vállalkozó  általi  visszaigazolásával  lép  hatályba.  Ha  az  előleg 
megfizetése nem a foglalással egy időben történik,  az Utazási Vállalkozó – az Utas kérésére – a kiválasztott úton
való részvétel  lehetőségét  fenntartja,  az előleg  megfizetésének  közösen kiválasztott  időpontjáig.  Amennyiben
Megrendelő ezen időpontig az előleget nem fizeti meg, az Utazási Vállalkozó a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti 
és kérheti az Utastól a foglalással kapcsolatos költségeinek (telefon, fax, stb.) megtérítését.

1.3. Üzleti utas esetében az Utazási szerződés a megrendelés Utazási Vállalkozó általi visszaigazolásával egy időben lép 
hatályba

1.4. Az utazási szerződés alapján az Utazási Vállalkozó a szerződés szerinti utazási szolgáltatást köteles teljesíteni, az
Utas pedig köteles a részvételi díjat és egyéb költségeket megfizetni.

1.5. Ha nem az Utas személyesen, hanem javára harmadik személy, vagyis Megrendelő foglalja le az utazást  Utazási 
Vállalkozó nem köteles vizsgálni, hogy harmadik személy az Utast jogszerűen képviseli-e, valamint, hogy az általa 
megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az  Utast terhelő kötelezettségek és felelősség az  Utas javára 
szerződést kötő harmadik személyt, a Megrendelőt és az Utast egyetemlegesen terhelik. Azon jogosultságokról és
kötelezettségekről, melyekről Utazási Vállalkozó Megrendelőt tájékoztatja, Megrendelő köteles Utast tájékoztatni. 
A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásának következményei a Megrendelőt terhelik. Jelen ÁSZF-ben nevesített 
esetekben a Megrendelő és Utas maga köteles tájékozódni. A tájékozódási kötelezettség elmulasztásából eredő 
károkat Megrendelő és Utas egyetemlegesen viselik.

1.6. Ha Üzleti utas nem személyesen, hanem javára harmadik személy, mint Megrendelő foglalja le az utazást, Utazási 
Vállalkozó akkor köteles teljesíteni azt, amennyiben Üzleti partnere átad számára egy olyan listát, melyen az(ok) a 
munkatárs(ak) szerepel(nek), akiktől  Utazási Vállalkozó megrendelést  felvehet.  Amennyiben Utazási Vállalkozó  a 
megadott személy(ek)től fogadott el megrendelést,  a továbbiakban nem köteles vizsgálni, hogy harmadik személy 
az  Utast jogszerűen képviseli-e, valamint, hogy az  általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az Utast 
terhelő kötelezettségek és felelősség az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt, a Megrendelőt és az Utast 
egyetemlegesen terhelik. Azon  jogosultságokról és  kötelezettségekről, melyekről Utazási Vállalkozó Megrendelőt 
tájékoztatja, Megrendelő köteles Utast tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásának következményei 
a Megrendelőt terhelik. Jelen ÁSZF-ben nevesített esetekben a Megrendelő és Utas maga köteles tájékozódni. A 
tájékozódási   kötelezettség    elmulasztásából   eredő   károkat  Megrendelő   és   Utas   egyetemlegesen   viselik.
„Vészhelyzetben”   Utazási Vállalkozó írásbeli (e-mail vagy sms) megerősítést követően jogosult Üzleti utazó 
javára új megrendelést felvenni, melynek ellenértékét eredeti Megrendelő megfizetni köteles.

1.7. Az Utas az utazási szerződés szerinti utazásban való részvételi jogát az utazást megelőző utolsó előtti munkanap 
végéig  jogosult   olyan   harmadik   személy   részére  engedményezni,    aki   megfelel   az  utazási   szerződésben
meghatározott utazási feltételeknek. Az Utas  az  engedményezési szándékáról Utazási Vállalkozót haladéktalanul 
köteles tájékoztatni. Az  engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses  kötelezettségekért és  az 
engedményezésből  eredő többletköltségekért  az engedményező  és az engedményes   egyetemlegesen  felel.  Az
engedményezéssel   kapcsolatos   többletköltségek   Utast/Megrendelőt   terhelik.   Utazási   Vállalkozó   fenntartja
magának azt  a jogot, hogy az  engedményezés jogát beszállítója szerződéses  feltételei figyelembe vételével 
korlátozza.  Ilyen  korlátozások  jellemzően,  (de  nem  kizárólag)  a  menetrendszerinti  légitársaságok  esetében 
állhatnak fenn. Utazási Vállalkozó köteles az  ilyen korlátozásokról, az  Utast az  ajánlattételkor, illetve az 
engedményezés bejelentésekor tájékoztatni.

1.8. Az  Utas  és  az  Utazási  Vállalkozó  közös  megegyezéssel   az  ÁSZF-ben  rögzített  feltételektől  eltérően 
is megállapodhat (pl. előfoglalás, csoportos megrendelés, egyedi csomagok, menetrendszerinti repülőjegyek), mely 
esetben a felek közötti egyedi megállapodások feltételei az  irányadóak. Az  eltérésre hivatkozni kell az  egyedi 
megállapodásban.

1.9. Amennyiben  kizárólag  a  repülőjegy  vásárlására  terjed  ki  az  Utazási  szolgáltatás,  úgy  az  Utazási  Szerződés  a 
fuvarozó légitársaság és az Utas között jön létre.

2.    Az Utas kötelezettségei
2.1. Az Utas kötelezettsége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése   az Utazási Vállalkozó 

útmutatásai  alapján, az  indulásra vonatkozó információk, valamint az  Utazási Vállalkozó képviselője szóbeli 
információinak tudomásul vétele.

2.2. Az Utas köteles az indulások dátumát, helyét, óráját betartani.  Repülő igénybevétele esetén Utas köteles a járat
indulását megelőzően minimálisan annyi idővel előbb megjelenni, hogy az utas felvétel folyamata zökkenőmentes 
lehessen. Ez  az  idő minimálisan a járatindulást megelőző 1,5 óra, de egyes repülőtereken eltérő lehet. Az Utas 
köteles az utas felvételre történő megjelenéssel kapcsolatban a szükséges időpontról tájékozódni. Szervezett 
utazás esetén Utas köteles a kinn tartózkodás időtartama alatt a helybeli idegenvezetőkkel való találkozás idejét 
betartani.
Ellenkező  esetben a találkozás  időpontjának  be  nem tartásából  eredő összes következményt  (pl.  költséget)
kizárólag az Utas viseli.

2.3. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért maga felel.
2.4. Az utazás során az Utas maga gondoskodik poggyászának, egyéb értékeinek őrzéséről, felügyeletéről.
2.5. Repülőjegy ügyintézés során olyan Utasok esetében, akik részére Utazási Vállalkozó korábban még nem állított ki 

repülőjegyet, a foglaláshoz szükséges  adatokkal Utazási Vállalkozó a légitársasági foglalási rendszerben  Ügyfél 
Profilt hoz létre, illetve rögzíti az utast a hírlevél-adatbázisba, melynek létrehozásához,  illetve melyben rögzítéshez



a megrendeléssel Utas hozzájárul. Utazási Vállalkozó a repülőjegy foglalást jellemzően az Ügyfél Profilból, az ott 
tárolt adatok felhasználásával indítja. Az Utas adataiban bekövetkezett változásokat Utas/Megrendelő felelőssége 
Utazási Vállalkozó részére haladéktalanul bejelenteni és azok aktualizált állapotát fenntartani. Az  ilyen adatok 
jellemzően, de nem kizárólag: név,  telefonszám, e-mail cím, útlevél szám, személyi igazolvány szám,  törzsutas- 
kártya és  egyéb pontgyűjtő rendszerek  tagsági-, vagy sorszáma. A nem  megfelelő/aktuális adatok  felhasználása 
következtében bekövetkező kár esetére  Utazási Vállalkozó mindennemű felelősségét kizárja. Az  esetlegesen 
jelentkező többletköltség Utast/Megrendelőt terheli.

3.    Az Utazási Vállalkozó jogai és kötelezettségei
3.1. Az Utazási Vállalkozó az Utas által fizetendő  teljes díj megfizetését követően köteles az utazási dokumentumokat

(pl. részvételi jegy és/vagy repülőjegy, voucher stb.) kiállítani és az Utasnak 
átadni.

3.2. Üzleti Utas (és azok utazói/munkatársai) esetében egyedi szerződés alapján az Utazási Vállalkozó a fizetendő teljes 
díj  megfizetését  megelőzően  is  kiadhatja  az utazási  dokumentumokat (pl.  részvételi  jegy  és/vagy repülőjegy, 
voucher stb.).

3.3. Az Utazási  Vállalkozó  vis  maior  (pl.  természeti  csapások,  sztrájkok,  háborúk, politikai  változások,  késések 
a  közlekedésben,   vagy   bizonyos   légi   utak megszűnése, a közúti,   vasúti,   vagy   légi   forgalom   ideiglenes 
lezárása) esetében fenntartja magának a szervezett, a Magán, illetve az Üzleti utazás módosításának vagy le nem 
bonyolításának jogát.

3.4. Előre (kör e-mailben,  szórólapon,  prospektusban, web oldalán,  stb.) meghirdetett szervezett utazás esetén 
az  Utazási Vállalkozó fenntartja magának a kamat- és  kártérítés kötelezettség nélküli jogot, hogy legkésőbb az 
utazás  megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az  utazási szerződéstől, ha a jelentkezők 
száma nem éri el a meghirdetett, illetve tervezett legalacsonyabb létszámot.

3.5. Az  Utazási  Vállalkozó  nem  felel   a  közlekedési   eszközök  meghibásodásából,  vagy  bármely  egyéb  módon 
bekövetkező  késésért.  Figyelmeztet ezek előfordulásának lehetőségére, többek között: technikai okok,  nem 
megfelelő  időjárási  feltételek,  vagy a légifolyosók, utak túlzsúfoltsága miatt. Ezért az Utasnak figyelembe  kell 
vennie a jelentős késés  előfordulásának lehetőségét az átszállások, a szabadságok tervezésénél és a kereskedelmi 
határidők betartásánál, ezen okok miatt bekövetkező  kárfelelősség az  Utazási Irodát nem terheli. A megadott 
menetrendek tájékoztató jellegűek.

3.6. Az  Utazási Vállalkozó nem felel az  előre nem látható eseményekből (menetrendváltozás, megváltozott időjárási 
viszonyok,   késések,  stb.)  eredő  problémákért.   Előfordulhat,   hogy  ilyen  események  megváltoztatják  vagy 
lehetetlenné teszik az előre meghirdetett programot (pl. vihar esetén hajókirándulás  elmaradása), illetve az adott 
úti cél elérését (pl. repülőgépek,   busz, hajó, stb. esetében) Az Utazási Vállalkozó minden esetben törekszik 
arra,
hogy  a  programváltozások  minél  kevesebb kényelmetlenséget  okozzanak, de  az ilyen  problémákból   eredő
kárfelelősség az Utazási Vállalkozót nem terheli.

3.7. Az Utazási Vállalkozót a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, illetve a 
természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősség nem terheli.

3.8. Utazási  Vállalakozó  a tőle  elvárható  körültekintéssel  és gondossággal  ajánlja  légitársasági  partnereit,  ellenben
légitársasági partnerei csődje esetére  mindennemű kártérítési kötelezettségét kizárja, semmilyen kártérítési 
felelősséget nem vállal. Esetleges csődhelyzetben Utazási Vállalkozó mindent megtesz az utazás folytatásának át-, 
megszervezésére, ellenben nem köteles alternatív fuvarozó eszközt, szállást, bérautót,  stb. biztosítani, és  ezek 
költségét viselni. Ezek igénybevétele Utas saját költségén történik. Utazási Vállalkozó a légitársasági csődhelyzettel
kapcsolatosan  Csődbiztosítás  megkötését javasolja,  ajánlja  melyre  a megrendelésekkel  kapcsolatos  levelezések 
során e-mail láblécében a figyelmet felhívja.

3.9. Alvállalkozói csődje esetén Utazási Vállalkozó a vonatkozó törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el.
3.10. Utazási vállalkozó utazási programjai értékesítéséhez  utazásközvetítőt  nevezhet ki. Ilyen esetben a tájékoztatási

kötelezettsége az utazásközvetítő fele állnak fenn, de az Utazási szerződés az Utazási Vállalkozó és az Utas között 
jön létre.

4.    Az Utazási Vállalkozó eljárása
4.1. Az  utazás  (és  egyéb  szolgáltatások)  megszervezésénél  Utazási  Vállalkozó  elsősorban  a  célszerűséget  és  a 

költséghatékonyságot tartja szem előtt.
4.2. Utazási Vállalkozó vállalja, hogy munkanapokon és  munkaidőben (9.00-17.00) vesz  fel megrendeléseket és  nyújt 

ügyintézési szolgáltatásokat Megrendelői/Utasai részére;
4.3. Utazási  Vállalkozó  vészhelyzet  esetére  0-24  órában  hívható  ügyeleti  telefonszámot  üzemeltet  utasai  esetleges 

támogatására. Vészhelyzet esetén  Utazási Vállalakozó a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, azonnal 
megkísérli a vészhelyzet orvoslását jelen ÁSZF vonatkozó egyéb rendelkezései és kitételei figyelembe vételével.

4.4. A megrendeléseket  és egyéb  igényeket  a szolgáltatás  igénybevétele előtt  legalább 24 órával,  a hétvégi,  hétfői,
munkaszüneti-, vagy ünnepnapra, illetve az azt követő első munkanapra eső indulás/foglalás esetén, a megelőző 
utolsó előtti munkanap 15.00 óráig kell az írásos megrendelésnek megérkeznie Utazási Vállalkozóhoz azért, hogy 
Utazási Vállalkozó azokat  üzletmenetébe beillesztve normál szolgáltatási díjtétellel teljesíteni tudja. A megadott 
határidőn túl (kívül) beérkező megrendelésekre Utazási Vállalkozó sürgősségi felárat számolhat fel;

4.5. Magyarországi munkaszüneti vagy magyarországi ünnepnapokon igénybe veendő szolgáltatásokat a munkaszünet 
első napját megelőző 24 óráig kell Megrendelőnek  leadnia ahhoz, hogy Utazási Vállalkozó azokat üzletmenetébe



beillesztve sürgősségi felár nélkül teljesíteni tudja. A megadott határidőn belül beérkező megrendelésekre Utazási
Vállalkozó sürgősségi felárat számolhat fel.

4.6.  Utazási Vállalkozó jogosult a megrendelés felvételét megtagadni akkor, ha annak teljesítése olyan akadályokba 
ütközik, melyet Utazási Vállalkozó nem képes  befolyásolni (pl. vízumbeszerzési kérelem feldolgozása követségi 
ügyintézési határidők miatt, a szolgáltató partnere visszaigazolásának késedelme, időeltolódás vagy Magyarországi, 
illetve  cél  országi  munkaszünethez vagy munkaidőhöz  kapcsolódó  okokból,  stb.) vagy  ha az előreláthatólag
Megrendelő  számára olyan többletterhet,  kockázatot jelent,  melyet  Utazási  Vállalkozó  nem javasol  felvállalni. 
Erről Utazási Vállalkozó Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti az indok megjelölésével. Ebben az esetben, 
amennyiben lehetséges, Utazási Vállalkozó Megrendelő részére alternatív megoldásokat javasol.

4.7. Utazási Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelőt a  tőle elvárható legrövidebb időn belül tájékoztatja a  megrendelt 
utazással kapcsolatos változásokról (pl. menetrendváltozás), lényeges körülményekről és  akadályokról azok 
tudomására jutását követően azonnal.

4.8. Vészhelyzetben  a  megrendelt   szolgáltatást  Utazási  Vállalkozó  módosíthatja,   valamint  további   szolgáltatások
megrendelését  biztosítja. A vészhelyzetben zóban leadott megrendeléseket  Utazási Vállalkozó akkor teljesíti, ha 
arról a Megrendelőtől sms-ben/e-mailében  erről megerősítést kap. Vészhelyzetben Utazási Vállalkozó - 
Keretszerződéssel nem rendelkező Megrendelőt kivéve - kizárólag hitelkártyás fizetési módot fogad el.

5.    Részvételi díj; Szolgáltatások díja
5.1. Az  Utazási Vállalkozó a szolgáltató árváltoztatásának, illetve a valutaárfolyam ingadozásának figyelembe vételével 

jogosult a szolgáltatások árát, a részvétel díját módosítani. Foglalást és a visszaigazolást követő árváltoztatásra az 
Utazási Vállalkozó csak a jogszabályban meghatározott mértékben  és  esetekben  jogosult. Szolgáltató esetleges 
árváltoztatásáról Utazási Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni és Szolgáltató által közölt esetleges lemondási
feltételeiről Megrendelőt tájékoztatni.

5.2. Utazási vállalkozó a megrendelések teljesítése során jogosult bizonyos költségei tovább terhelésére azokban  az 
esetekben, amikor Utas/Megrendelő a szokásos szolgáltatási szinttől eltérő szolgáltatási   szintet/elemeket 
kér. Ilyen például, de nem kizárólagosan: elkészült vízum (útlevél) kiszállításához kapcsolódó futár díjtétele, vízum 
beszerzés költsége.

5.3. Utazási  vállalkozó  jogosult  sürgősségi  felár  felszámítására  abban az esetben, amennyiben  Utas/Megrendelő a 
visszaigazolást követően olyan szolgáltatásokat kíván igénybe venni, melynek teljesítése az indulás időpontjáig 
csak külön eljárás keretében valósítható meg. (pl. határidő után vagy késve beadott vízumkérelem ügyintézése). 
Ebben  az  esetben  a sürgősségi felár az  adott szolgáltatás adminisztrációs díjtételének 100%-a, vagy egyedi 
megállapodás szerint.

5.4. Szervezett utazás részvételi díja
5.4.1. A szervezett utazás részvételi díját az Utazási Szerződés tartalmazza. A szervezési díjátalányát tartalmazza a 

részvételi díj tartalmazza.
5.5. Incentive/Üzleti csoportos utazás

5.5.1. A Részvételi  díj  minden  esetben az egyedi árajánlatban  részletezett  program-, és szolgáltatás-elemeket,
valamint azok szervezési díjátalányát tartalmazza.

5.5.2. Az árak a lefoglalt  éjszakák  száma alapján  kerülnek  kiszámításra,  nem a célállomáso(k)on  töltött  napok 
száma alapján. Az első és az utolsó nap gyakran az utazással telik.

5.5.3. Utazási   Vállalkozó  fenntartja   magának a  jogot   arra,  hogy   amennyiben   Megrendelő   az  elfogadott
programelemeken  túl  további  megrendeléseket  tesz, módosításokat  kér, az egyedi  szervezési  feladatok 
ellátásáért egyedi árajánlatában megadott mértékű díjakat számítson fel.

5.6. Magán vagy Üzleti utazás adminisztrációs díja
5.6.1. Utazási Vállalkozó szolgáltatásait Üzleti Utas esetén a mindenkor érvényes Díjszabása alapján végzi.
5.6.2. Olyan Üzleti ügyfeleivel, akik meghatározott éves minimum forgalmat generálnak, Utazási Vállalkozó egyedi 

Keretszerződést köt, melyben részükre az általánostól eltérő feltételeket és díjszabást biztosíthat. Ebben az 
esetben Utazási Vállalkozó - partnerei adminisztrációs vagy egyéb díjain felül - ez egyedi Keretszerződéshez 
kapcsolódó Mellékletben meghatározott  díjakat számítja fel az ott foglalt feltételek és fizetési módok szerint.

5.6.3. Olyan   magán ügyfelei   részére, akik   az   E-travelclub   &   Friends   Törzsutas rendszerének tagjai, 
Utazási

Vállalkozó az általánostól eltérő feltételeket és díjszabást biztosíthat.
5.6.4. Utazási vállalkozó a megrendelések teljesítése során jogosult bizonyos költségei tovább terhelésére azokban 

az esetekben, amikor Utas/Megrendelő a szokásos szolgáltatási szinttől eltérő szolgáltatási szintet/elemeket 
kér. Ilyen például, de nem kizárólagosan: elkészült vízum (útlevél) kiszállításához kapcsolódó futár díjtétele, 
stb.

5.6.5. Utazási   vállalkozó   díjtételei   kiadástól   visszavonásig   érvényesek   és   Utazási   Vállalkozó   Irodájában 
megtekinthetők. Utazási vállalkozó a külön értesítés küldése nélküli módosítás jogát fenntartja.

6.    Fizetési feltételek
6.1. Az esetleges kedvezményekre való jogosultságot a Megrendelő az ajánlatkéréskor köteles bejelenteni és igazolni. 

Az utólagos bejelentéseket az Utazási Vállalkozó nem fogadja el.
6.2. A különböző kedvezményeket nem lehet összevonni.
6.3. Előfordulhat,  hogy  az Utazási  Vállalkozó  által  nyújtott  vagy  közvetített  szolgáltatásokat  partnerei  akciós  áron 

értékesítik. Ilyenkor a korábban már megrendelt szolgáltatások árát a kedvezményes  részvételi díjra módosítani



nem  lehetséges.  Az  akciós  utaknál  a  fizetési  feltételek  az  általános  szerződéses feltételekben  foglaltaktól 
eltérhetnek.

6.4. Az utazási szerződés alapján fizetendő  teljes díj és költségek megfizetésének módja: átutalás, bankkártyás fizetés
(hitel és debit kártya), az Utazási Vállalkozó által elfogadott utalványok, illetve készpénzes fizetés.

6.5. Szervezett utazások
6.5.1. A szervezett utazások fizetési feltételei az Utazási szerződésben kerül meghatározásra.

6.6. Magán utazás
6.6.1. Az    Utazási     Vállalkozó     által     nyújtott/közvetített    szolgáltatások     ára    magán    utasainak 

nem  szervezett(csoportos) utazása esetén a  kiállított számlán feltüntetett fizetési határidőig kell, hogy 
megfizetésre kerüljön. Magán utasaink részére a (díjakat, terheket is tartalmazó) teljes vételár megfizetéséig a 
menetjegy, a szolgáltatás igénybevételét igazoló voucher vagy egyéb dokumentum  nem adható ki.

6.6.2. Magán utas tudomásul veszi, hogy ezen fizetési határidőről az Utazási Vállalkozó  k  ü      l  ö      n     é      r      t  e      s      í  t  é      s  t     n  e      m     k  ü      l  d      , 
azonban a határidő be nem tartása a megrendelt szolgáltatás törlését eredményezheti. Ilyen esetben  az 
Utazási Vállalkozó úgy tekinti, mintha az Utas az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek 
életbe.

6.7. Üzleti utazás
6.7.1. Az  Utazási Vállalkozó által nyújtott/közvetített  szolgáltatások ellenértéke kifizetésének határidejét Utazási 

Vállalkozó a  Felek között létrejött Keretszerződésben megadottak alapján állapítja meg. Utazási Vállalkozó 
fenntartja a jogot arra, hogy – kivételes esetben –  egyedi árajánlatban ennél szigorúbb fizetési határidőt 
állapítson  meg. A menetjegy,  a szolgáltatás  igénybevételét  igazoló  voucher vagy  egyéb  dokumentum a
Keretszerződéssel rendelkező Megrendelő részére a (díjakat, terheket is tartalmazó) teljes vételár megfizetése 
előtt is kiadásra kerülhet.

6.7.2. Keretszerződéssel   rendelkező   Megrendelő   köteles   a  megrendelt   szolgáltatás   ellenértékét   a  számlán 
feltüntetett határidőre megfizetni. Ennek elmaradása esetén az későbbiekben részletezendő szankciók lépnek 
életbe.

6.7.3. Az utazási szerződés alapján fizetendő  teljes díj és költségek megfizetésének  módja:  átutalás, bankkártyás
fizetés (hitel és  debit kártya), az  utazási irodával szerződéses kapcsolatban álló elszámolási rendszerek által 
kibocsátott  kártyák vagy utalványok, illetve készpénzes fizetés.

7.    Keretszerződéssel rendelkező partnerek: eljárás és szankciók késedelmes fizetés esetén
7.1. Keretszerződéssel rendelkező Megrendelő partnereink részére heti rendszerességgel egyenlegközlőt küldünk azzal a 

céllal, hogy – még a fizetési határidő lejárta előtt - ellenőrizhető legyen, hogy a számla megérkezett-e, az  azon 
szereplő  információ  az  ügyletnek/megrendelésnek  megfelelő-e,  a  könyvelés  beállította-e  a  számlát  a  lejárata 
szerinti fizetési határidőnek megfelelően utalásra, stb.

7.2. Keretszerződéssel  rendelkező  Megrendelő  esetében a  számlafizetés  határideje  után legkésőbb  2 munkanappal 
jogosult Utazási Vállalkozó fizetési emlékeztetőt küldeni és  Megrendelőt a mielőbbi pénzügyi rendezésre 
felszólítani. Abban  az esetben,  ha 3 db  fizetési emlékeztető kiküldését követően Megrendelő nem teljesítette 
számlafizetési kötelezettségeit, az Utazási Vállalkozó:

7.2.1. kilátásba helyezheti a Megrendelő  által már megrendelt, de még igénybe nem vett szolgáltatások 24 órán 
belüli törlését,

7.2.2. azonnali hatállyal törölheti a Megrendelő által már megrendelt, de még igénybe vett szolgáltatásokat;
7.2.3. megtagadhatja a további megrendelések felvételét; jogosult egyéb más megrendeléseit összevontan kezelni,

azokat is törölni, illetve az azokra befizetett előlegeket/díjakat a szóban forgó lejárt számlája 
ellentételezésére  átcsoportosítani. Ilyen esetben  köteles a felmerülő egyéb költségei levonását követően a 
fennmaradó összeggel Megrendelő fele 8 munkanapon belül elszámolni;

7.2.4. jogosult a szolgáltatást ténylegesen nyújtó szerződéses partnerével e nemfizetés tényét közölni és felkérni
olyan  szankciók  alkalmazására,  mellyel  a  fizetés  kikényszeríthető.  Ilyen  szankciók  jellemzően,  de  nem 
kizárólag a repülőgépre történő  felszállás megtagadása, a szállodai szobába történő bejelentkezés/onnan 
történő kijelentkezés megtagadása / megakadályozása, stb.

7.2.5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ilyen esetekben az összes felmerülő díj (pl. törlési díj), és költség, és/vagy
az Utas által igénybe vett alternatív „vészhelyzeti” szolgáltatás (pl. hazaúti repülőjegy, „pót” szállás, stb.) 
költsége Megrendelőt/Utast  terheli. Minden Megrendelő érdekkörében  felmerülő egyéb vagyoni vagy nem 
vagyoni kár Megrendelőt terheli, melyekre vonatkozóan Utazási Vállalkozó mindennemű felelősségét kizárja.

7.2.6. Utazási Vállalkozó jogosult továbbá:
7.2.6.1. a fizetési felszólítás kiadásának díját Megrendelőre terhelni;
7.2.6.2. az ügyvédi felszólítás díját és költségét, valamint az egyéb költségeket a Megrendelőre terhelni;
7.2.6.3.  késedelem napjaira késedelmi kamat felszámolására, melynek mértéke a jegybanki alapkamat 

kétszerese, melyeket külön számlán, - vagy az  üzleti kapcsolat helyreállását követően – a következő 
számláján feltüntetni;

7.2.6.4.   követelését peres és nem peres eljárás útján érvényesíteni, melynek költségét a Utazási 
Vállalkozó jogosult Megrendelőre hárítani.

7.2.7. A 7.2.6.1 és a 7.2.6.2 pontokban felsoroltak  díját és költségét a Keretszerződéshez kapcsolódó Díjszabás
melléklet tartalmazza.

8.    Lemondási feltételek



8.1. Szervezett utazások
8.1.1. Szervezett utazások tekintetében az utazást megelőző lemondási feltételeket az Utazási Szerződés részletezi.
8.1.2. Ha a szervezett (csoportos) utazás ideje alatt az Utas lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos 

szolgáltatásokat nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékének visszatérítésére vagy 
díjleszállításra sem tarthat igényt.

8.1.3. Az  incentive/céges  csoportos  utazások  tekintetében  a  szervezett  utazásokra  vonatkozó  kitételek  az 
irányadóak.

8.2. Magán utazás, Üzleti utazás
8.2.1. Lemondás az utazás megkezdése előtt

8.2.1.1.   Ha a Magán/Üzleti (tehát nem szervezett/csoportos) utazás előtt az Utas vagy a Megrendelő 
lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat mégsem kíván igénybe venni, csak 
az  Utazási Vállalkozón keresztül kérheti az  igénybe nem vett szolgáltatás-eleme(k) ellenértékének 
visszatérítését.   Utazási   Vállalkozó  csak  a  Szolgáltató  Partner  (pl.  szálloda,   bérautó  cég,  stb.)
visszatérítésre, lemondásra vonatkozó szabályainak figyelembe vételével intézkedhet az  ellenérték 
visszatérítéséről. Az  Utas  módosítással, lemondással, igénybe nem vétellel kapcsolatos esetleges 
többletköltsége Utast terheli. Utazási Vállalkozó a visszatérítést csak abban az esetben köteles Utas 
(Megrendelő) részére visszafizetni, ha azt Szolgáltató Partnerétől megkapta. Az  Utas  ilyen esetben 
kártérítést semmilyen további jogcímen nem kérhet.

8.2.1.2.  A repülőjegyek – eltérő információ hiányában - nem módosíthatók, nem visszatéríthetők. Utazási 
Vállalkozó ajánlatában, illetve visszaigazolásában az  adott légitársaság által az  adott díjtételre 
alkalmazandó módosítási és/vagy törlési feltételekről és díjakról Megrendelőt tájékoztatja.

8.2.1.3.   Lemondás esetén Utazási Vállalkozó köteles a Megrendelő által már befizetett díjakat 
visszatéríteni,  ellenben - figyelembe véve az  adminisztratív teendőket  (többek között  az  utazási és 
közvetítői  szerződésmódosítások, levelezések, számlázás általános költségeit, stb.)  jogosult törlési 
adminisztratív  díjat   felszámítani   és azt a befizetett   díjakból   visszatartani.    E  n      n  e      k     m  é      r      t  é      k  é      t     a   
d      íj  t  á      b  l  á      z  a      t  ,     v  a      g  y     a   K  e      r      e      t  s  z  e      r      z      ő  d      é      s     M  e      ll  é      k  l  e      t  e     t  a      r      t  a      l  m  a      zz  a      .

8.2.1.4. Az Utas az utazás megkezdése előtt  a      z     i      g  é      n  y      e      l  t     s      z  o  l      g  á      l  t  a      t  á      s      o  k     i      g  é      n  y      b  e      v  é      t  e      l  é      t  ő  l     r      é      s  z      b  e      n     v  a      g  y   
e      g  é      s  z      b  e      n   e      l  á      ll  h  a      t  . Abban az esetben, ha az Utas Utazási Vállalkozót:

8.2.1.5.  az utazás megkezdése előtti utolsó előtti munkanapon 15.00 ó  r      á      i  g  ér      t  e      s  í      t  e      tt  e      , Utazási Vállalkozó – 
szolgáltató partnere  törlési feltételeit, illetve jelen ÁSZF  feltételeit alkalmazva - köteles a  befizetett 
díjakat visszatéríteni, ellenben - figyelembe véve az adminisztratív teendőket (többek között az utazási
és közvetítői szerződésmódosítások,  levelezések, számlázás - általános költségeit, stb.) jogosult törlési
adminisztratív díjat felszámítani és azt a visszatérítendő díjakból 
visszatartani.

8.2.1.6. az utazás megkezdése előtti utolsó előtti munkanapon 15. óráig nem értesítette, Utazási Vállalkozó
100% „Storno” díjat jogosult felszámolni, kivéve, a menetrendszerinti járatra váltott olyan típusú jegy 
esetében (és olyan mértékben),  melyek feltételei a „No Show” esetére lehetővé teszik a visszatérítést. 
Ebben az  esetben is jogosult Utazási Vállalkozó a törlésre adminisztratív díjat felszámítani és azt a 
visszatérítendő díjakból visszatartani.

8.2.1.7.   Légi személyszállítás esetén, ha az Utas menetrendváltozás vagy járattörlés okán áll el a 
szolgáltatása  igénybevételétől, Utazási Vállalkozó a szolgáltató lemondási, módosítási feltételeit 
köteles alkalmazni  és a visszatérítést annak megfelelően megállapítani ellenben - figyelembe véve az 
adminisztratív  teendőket (többek között az utazási és közvetítői   szerződésmódosítások, 
levelezések,  számlázás  - általános költségeit, stb.) jogosult törlési adminisztratív díjat felszámítani és 
azt a befizetett díjakból visszatartani.

8.2.1.8.   Az utazás lemondása esetén - amennyiben az Utas az utazást még nem kezdte meg - a 
vonatkozó légitársasági  szabálynak  megfelelően  repülőtéri  illeték  visszajár,  de  a  repülőtéri  illeték 
vagy   a  légitársasági   adók, pótdíjak összegéből a részvételi  díj  az előzőek szerinti százalékával 
megegyező kötbért köteles az Utas teljesíteni.

9.    Módosítási feltételek
9.1. Szervetett utazás, incentive/céges csoportos utazás módosítási feltételei

9.1.1. Szervezett utazás módosítási feltételeit az Utazási Szerződés szabályozza.
9.2. Magán utazások tekintetében a szolgáltató vonatkozó feltételei az irányadóak.

10.  Légi szállítás
10.1. A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és az Utazási Vállalkozó fenntartja magának a 

repülőgép  indulási   időpontjának  és/vagy  helyének,   útirányának,   átszállási   lehetőségeinek,   a  légitársaság,   a 
repülőgép  típus  változásának  jogát,  az  erre  vonatkozó  információk  tájékoztató  jellegűek,  a  változtatás  nem 
minősül a szerződés lényeges módosításának. A változásból eredő kellemetlenségekért az Utazási Irodát felelősség
nem terheli.

10.2. Az esetleges változásokat  – lehetőségekhez  mérten – az Utazási  Vállalkozó  a lehető  leggyorsabban az Utas
tudomására hozza.

10.3. Ha a légi utazások során a csomagokban kár keletkezik, vagy elvesznek, a tényt rögtön az észrevétel után közölni 
kell  a repülőtér  „Lost and Found” osztályán.  Szükséges  az igazoló  jegyzőkönyv  beszerzése, a légitársasággal



utólagos tárgyalások érdekében. Az elveszett, megsérült, kifosztott poggyászért az Utazási Irodát felelősség nem 
terheli,  a  kárigényeket  a  légitársasághoz  kell  benyújtani.  Utazási  Vállalkozó  –  a  díjtáblázatának,  vagy   a 
Keretszerződés vonatkozó Mellékletének megfelelő díjazás ellenében az ügyintézést átvállalhatja.

10.4. Az  Utas  repülőgéppel  történő  szállítására  a  légi  személyfuvarozásra    vonatkozó  szabályok  az  irányadóak.
Csatlakozó járatok foglalása esetén Utazási Vállalkozó csak olyan jegyet állít ki, melyet a légitársasági 
helyfoglalási
rendszerek garantálnak („Minimális csatlakozási idő”). Járatkésés esetén  abban  és  csak abban  az  esetben,  ha a 
csatlakozó  járatokat  Utazási  Vállalkozó  „egy  jegyben”  adja  ki,  a  fuvarozó  légitársaság  Utas  részére  köteles 
alternatív megoldást biztosítani. Utazási Vállalkozó mindennemű felelősségét kizárja arra az  esetre, ha az Utas 
kifejezett kérésére - légitársasági szabályokban  nem megengedett  járatkombinációt  alkalmaz (a menetjegyet „két
jegyben adja ki”, pl. fapados és menetrendszerinti járatok kombinációja).

10.5. A repülővel történő utazás esetén az igénybe vett légitársaság utazási feltételei érvényesek. A járatok esetleges 
késéséért  irodánkat nem  terheli felelősség.    Járattörlésekből, túlfoglalásokból, menetrendváltozásokból eredő 
károkért  kizárólag a légitársaság tartozik felelősséggel, csakúgy, mint a feladott és  kézipoggyászokban keletkezett 
károkért.

10.6. Utazási  Vállalkozó  nyilvántartja  utasainak  törzsutas-kártya  számát, étel-,  ülésválasztási  és  egyéb  preferenciáit, 
amennyiben ezen információkat  Megrendelő  vagy  Utas Utazási  Vállalkozó  részére rendelkezésére  bocsátotta. 
Ezek az adatok a repülőjegy foglalásokban átkerülnek a légitársaság számítógép rendszerébe   is, abban az 
esetben,  ha az  egyes légitársaságok számítógépes rendszerei azt  lehetővé teszik. Amennyiben a törzsutas-kártya 
száma  bekerül a légitársaság számítógépes rendszerébe, úgy az  utazással elérhető bonus pontok automatikusan 
jóváírásra kerülnek  az utas törzsutas-kártyáján.  Mindazonáltal  Vállalkozó  a bonus pontok légitársaságok  általi 
jóváírása tekintetében felelősséget nem vállal.

10.7. Az Utazási Vállalkozó légi szállításban közreműködőjének felelősségére, illetve felelősségének korlátozására, a 
személyek és poggyászok fuvarozására vonatkozó szabályokat többek között a 2005. évi VII. törvény (Montreali 
Egyezmény), a 261/2004/EK rendelet, valamint a 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet tartalmazza.

10.8. A közreműködői felelősséget az 1936. évi XXVIII. Törvénnyel kihirdetett nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó
1929. évi Varsói Nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről, 261/2004/EK. rendelet, a 2005. évi VII. Törvénnyel 
kihirdetett 1999. május 28-i Montreáli Egyezmény korlátozza.

11.  Szállodák és elszállásolás
11.1. Szervezett utazás, incentive/céges csoportos utazás

11.1.1.    Az Utazási  Vállalkozó  jogosult  a megnevezett szállodától  eltérni  (szállodai  túlzsúfoltság  miatt),  ilyen 
esetben köteles  az eredetileg  kiválasztott  szállodához  hasonló,  vagy  magasabb kategóriájú  illetve  értékű 
másik szállodában az  Utast elszállásolni, az  utas pedig elfogadni azt,  és a költségkülönbözet az  Utazási 
Vállalkozóra hárul.  Az Utazási  Vállalkozónak  nem áll módjában   a szálloda  telítettségétől  függő, kör e-
mailében, szórólapján, prospektusában, web oldalán, stb.  nem szereplő jellemzőket teljesíteni (pl.: tengerre 
néző vagy egymás melletti szoba).

11.1.2.   Az Utazási Vállalkozó, kör e-mailében, szórólapján, prospektusában, web oldalán, stb., szereplő szállodák
némelyike több épülettel és/vagy bungalóval is rendelkezik. A szállodák az  azonos áron kínált szobákat 
azonos értékűnek tekintik.  Az Utazási  Vállalkozó  nem tud  garanciát  vállalni  arra, hogy  minden  utas 
a főépületben kerül elszállásolásra., csak azokért a kívánságokért tud az Utazási Vállalkozó garanciát vállalni, 
amit külön felár ellenében rendeltek meg és az Utazási Vállalkozó írásban vissza is igazolta.

11.1.3.    A kör e-mailben, szórólapon, prospektusban, web oldalon stb., feltüntetett távolságok (hotel távolsága a 
strandtól, központtól, repülőtértől) csak tájékoztató jellegűek.

11.1.4.    Az   Utazási   Vállalkozó   akciós   ajánlatai   között   olyan   szállodák   is   szerepelhetnek,   amelyek   a 
programfüzetében, kör e-mailében, szórólapján,  prospektusában, web oldalán, stb., lévő szállodák között
nem találhatók. Ezekre a szállodákra is ugyanúgy vonatkoznak   az utazási  feltételekben szereplő 
kitételek.

11.1.5.    A háromágyas szobákban a harmadik ágy, családi  szobákban a negyedik ágy a legtöbb esetben 
pótágy.

11.2. Magán vagy Üzleti utazás
11.2.1.   Az Utazási  Vállalkozó  a visszaigazolásban  a szobatípust  és az árhoz (díjtételhez) kapcsolódó  ellátást

garantálja (pl. standard szoba, executive szoba reggelivel vagy anélkül,  stb.), ellenben az Utazási Irodának 
nem áll módjában a szálloda telítettségétől függő jellemzőket garantálni (pl.: dupla ágyas vagy kétágyas szoba, 
lifthez közeli szoba vagy egymás melletti szoba, emeleti vagy földszinti szoba, stb.).

11.2.2.   Az Utas részére lefoglalt szoba csak a visszaigazolásban szereplő szolgáltatásokat tartalmazza. Az azon
felül igénybe vett szolgáltatásokért az utas a helyszínen köteles fizetni. A szálloda az esetlegesen felmerülő 
többletköltségek fedezeteként az  Utastól bankkártya vagy készpénz  letét formájában biztonsági fedezetet 
kérhet. A szálloda  a letét  rendelkezésre  állásának  függvényében  saját  hatáskörében megtagadhatja  Utas 
bejelentkezését.  Az  ebből  adódó  többletköltségek  Utast  terhelik,  a  vagyoni  és  nem  vagyoni  károk
vonatkozásában  pedig Utazási Vállalkozó mindennemű felelősségét kizárja. A zárolt letét feloldása fő 
szabályként – a szállodák belső irányelveinek figyelembe vételével – a kijelentkezést követő 2-10 napon belül 
történik.

11.2.3.   Az árajánlatban feltüntetett  távolságok (hotel távolsága a belvárostól, üzleti negyedtől, repülőtértől  stb.)
csak tájékoztató jellegűek.



11.2.4.    Az adott ágyszámú szobában csak annyian tartózkodhatnak, amennyit oda az Utazási Vállalkozó előre 
bejelent. Abban az estben, amennyiben többen veszik igénybe a szállodai szobát, a szálloda jogosult felárat



felszámítani,  vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni.  A felárat az Utas a helyszínen köteles  megfizetni. 
Abban az esetben, ha a felárat a szálloda az Utazási Irodára terheli, az Utazási Vállalkozó jogosult a felár 
kétszeres összegét továbbhárítani Megrendelőre.

11.2.5.   A szállodai  szoba igénybevétele  az előre  lefoglalt napok számánál  lehet  rövidebb,  vagy hosszabb. A
rövidebb  igénybevétel illetve a hosszabbítás ügyintézését az Utazási Vállalkozó egyszeri adminisztrációs  díj
ellenében  a  szállodai  telítettségnek  és  egyéb  (pl.  törlési)  feltételek  figyelembe  vételével  vállalja.  Ennek 
mértéke Utazási Vállalkozó érvényes szolgáltatási díjtáblázatában, vagy a  Keretszerződéssel rendelkező 
partnerei keretszerződésének mellékletében foglalt díj.

11.2.6.    Abban az esetben, amennyiben az Utas 
önhatalmúlag

11.2.6.1.hamarabb kijelentkezik a  szobából,  a  szálloda törlési feltételeinek figyelembe vételével jogosult 
visszakövetelni a fel nem használt éjszakák árát. Az Utazási Vállalkozó egyszeri törlési dj felszámítását 
követően  a fizetés devizanemében visszatéríti a szállodai szoba árát  azt  követően,  hogy azt  a 
szállodától megkapta. Ha a kijelentkezés tényéről a szállodát nem tájékoztatja, nem jogosult a fel nem
használt éjszakák árát visszakövetelni.

11.2.6.2.később  jelentkezik  ki  a  szobából  (figyelmen  kívül  hagyja  a  kijelentkezés  időpontját,  mely  fő 
szabályként déli 12:00 óra, vagy önhatalmúlag hosszabbít, a szálloda jogosult az aktuális foglaltságnak 
(azaz nem a foglaláskor garantált árnak) megfelelő árat  felszámolni a hosszabbítás időtartamára. Az 
utas köteles vagy a helyszínen rendezni a felmerülő többletköltséget,  vagy, amennyiben a szálloda az
Utazási Irodára terheli a hosszabbítás  költségét, a hosszabbítás költésgének kétszeresét felszámítani
Utasnak.

12.  Bérautó szolgáltatás
12.1. Abban az esetben, amennyiben Utazási Vállalkozó árajánlatot ad bérautó szolgáltatás igénybe vételére, a megadott 

ár az  ajánlat elkészítésének időpontjában érvényes, ami a végleges, visszaigazolt foglalásig változhat. Az árajánlat 
elfogadása  esetén  Megrendelő  köteles  az  Utazási  Vállalkozó  által  átküldött  formanyomtatványt  kinyomtatni, 
aláírni, beszkennelni  és elektronikus úton Utazási Vállalkozó részére visszaküldeni. Utazási Vállalkozó kivételes
esetekben elfogadja  azt, hogy  a hivatkozott formanyomtatvány  alapján  Megrendelő válasz e-mail ír,  melyben 
egyértelműen azonosítva az adott szolgáltatást megrendeli. Ez alapján Utazási Vállalkozó elkészíti a foglalást, majd 
elküldi a végleges visszaigazolást. Megrendelő tudomásul veszi azt,  hogy az  árajánlat elfogadása megrendelésnek 
minősül.  Minden  bérlésnél  a  célország  általános  bérleti  feltételei  az  irányadók,  melyekről  a  bérlő  köteles 
tájékozódni. A bérlés alapkövetelményei: 25. életév betöltése, a vezető nevére szóló dombornyomásos hitelkártya, 
legalább egy éve érvényes gépjárművezetői engedély. A nemzetközi vezetői engedély önmagában  nem érvényes. 
Amennyiben  a  bérlő  bármilyen,  a  foglalt  bérleti  díjon  és  tételeken  felül  extra  szolgáltatást  vesz  igénybe  a 
helyszínen, a helyi illeték megemelkedhet,  vagyis az ebből adódó pluszköltség, különbözet  is a bérlőt terheli, mely 
az eredeti bérleti díj kiszámlázásnak napján érvényes az Utazási Vállalkozó számlavezető bankjának vállalati valuta 
eladási árfolyamán.

12.2. Utazási  Vállalkozó  a  nemzetközi  gyakorlatnak  megfelelően  bérautó  kategóriát  és  nem  bizonyos  modelleket, 
évjáratot, felszereltséget stb. garantál.

12.3. A bérautó cég jogosult az Utas hitelkártyáján biztonsági keretösszeget (a továbbiakban: Kaució) zárolni. A kaució 
mértékének megállapításánál  a felvevőhely  jogosult  az Utazási  Vállalkozó  által  közölt  összegtől  eltérni,  ezért 
Utazási  Vállalkozó  által  megadott értékek kizárólag  irányadók.  A bérautó cég a letét  rendelkezésre  állásának
függvényében  –  vagy  bármilyen   más  indokkal  -  saját  hatáskörében megtagadhatja  a  bérautó  átadását. A
felvevőhelynek   jogában   áll   a  bérautó  felvételére   vonatkozó  visszaigazolt   feltételek   felülbírálása,   további 
biztosítékok bekérése.  Az  ebből adódó  többletköltségek Utast  terhelik, a vagyoni és  nem vagyoni károk 
vonatkozásában pedig Utazási Vállalkozó mindennemű  felelősségét kizárja. A zárolt letét feloldása főszabályként – 
a bérautó cég belső irányelveinek figyelembe vételével főszabályként – a bérlet lezárását követő 2-10 napon belül
történik.

12.4. Utazási Vállalkozó a visszaigazolásban szereplő árat abban az esetben tudja garantálni, ha a felvétel és a leadás 
részletei nem változnak. Hitelkártyás fizetés esetén a hitelkártyán a bérleti díj és a kaució összegének együttesen 
kell rendelkezésre  állnia. Az Utazási Vállalkozó nem vállal felelősséget  abban az esetben, ha a bérlés önhibáján 
kívül meghiúsul. Meghiúsult foglalások esetén a bérautó cég ún. „No Show„ díjat számolhat  fel és terhelhet 
Utas
hitelkártyájára már az autó eredeti felvételi napján is. A „No Show” díj mértéke országonként, illetve gépjármű- 
kategóriánként változhat. Amennyiben Utas bármilyen, a  bérleti díjban foglaltakon felül extra  szolgáltatást vesz 
igénybe a helyszínen, az abból eredő többletköltségek és illetékek őt terhelik.

12.5. A   bérautóval   kapcsolatos   reklamáció   ügyintézése   során   Utazási   Vállalkozó   az   érvényes   szolgáltatási 
díjtáblázatának, vagy a céges Keretszerződés vonatkozó Mellékletének megfelelő díjazás ellenében az ügyintézési 
díjat számol fel.

12.6. A visszatérítéseket Utazási Vállalkozó abban az esetben folyósítja Utas részére, amennyiben azt bérautó cégtől az
aktuális valutaárfolyam  figyelembe vételével (abban a valutanemben,  melyben a bérleti  díj megfizetése  történt)
megkapta.

13.  Hibás teljesítés
13.1. Szervezett utazás, incentive/csoportos céges utazás



13.1.1.    Az  Utazási Vállalkozó felel az  utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Ha az  Utazási 
Vállalkozó a vállalt szolgáltatást nem a szerződésnek  megfelelően teljesíti, köteles a díját (részvételi díjat) 
arányosan leszállítani, kivéve pl. vis maior, utazási irodán és közreműködőn  kívüli ok.

13.1.2.    Az Utazási Vállalkozó nem felel az utazási szerződés nemteljesítéséből, vagy hibás teljesítésből eredő 
károkért, ha a nemteljesítés,   vagy  hibás  teljesítés  sem az ő, sem az általa  igénybe  vett közreműködő
magatartására nem vezethető vissza (281/2008.(XI.28.) Kormányrendelet 11.§),  vagy a közreműködő 
felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.

13.1.3.    Az Utazási Vállalkozó az utazási szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből (ideértve az életet, 
testi  épséget, egészséget megkárosító  szerződésszegő magatartást is)  eredő károkért való  felelősségének
mértékét   a   szolgáltatás    díja    (részvételi    díj)    kétszeresének  megfelelő    összegben   korlátozza    (a
281/2008.(XI.28.) Kormányrendelet 12.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel a Ptk. 314. § (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezésre is).

13.1.4.   A  kör  e-mailben,  szórólapon,   prospektusban, web  oldalon,  stb.  szereplő  információk  tájékoztató
jellegűek,  az elírásokért  és a nyomdai hibákból  eredő problémákért  Utazási  Vállalkozó felelősséget nem 
vállal!

13.1.5.    Az Utasnak kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell az Utazási Vállalkozó helyi képviselőjénél, 
vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatónál.  Ha a helyi szolgáltató  a panaszt nem orvosolta Utas az
Utazási  Irodát, illetve az Utazásközvetítőt  köteles haladéktalanul tájékoztatni.  Amennyiben  az Utas nem 
emel kifogást, és panaszát nem veteti  jegyzőkönyvbe,  úgy  a hibás teljesítésre a későbbiekben már nem 
hivatkozhat,  ilyen irányú igényt a későbbiekben nem érvényesíthet. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy
panaszát bejelentette  vagy sem a helyi  szolgáltatónak   is  (pl.  szállodának).  A jegyzőkönyv  felvétele  nem
tekinthető az  Utazási Vállalkozó részéről jognyilatkozatnak (pl. elismerésnek vagy elutasításnak), a 
jegyzőkönyv elsődlegesen az utas panaszának, esetleg a tényeknek és a körülményeknek a rögzítésére szolgál.

13.1.6.   A kifogást teljes terjedelmében  jegyzőkönyvbe  kell foglalni, a jegyzőkönyv  egy példányát  aláírva (utas és 
helyi képviselő)  az Utasnak át kell adni.  A jegyzőkönyvet az esetleges díjcsökkentési  és/vagy  kárigénnyel
együtt az Utas az utazás befejezésétől számított 8 napon belül ajánlott levélben köteles az Utazási Irodának 
eljuttatni. Az Utazási Vállalkozó kizárólag az egyedileg benyújtott panaszokat  vizsgálja ki. Utólagos 
reklamációt az Utazási Vállalkozó nem vesz figyelembe.

13.1.7.   A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő
károk az Utast terhelik, és az Utazási Vállalkozó mentesül a díjcsökkentési és/vagy kártérítési kötelezettség 
alól. Kifogás közlésének, ill. jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztása az  Utazási Vállalkozó 
teljesítésének Utas általi elfogadását jelenti, figyelemmel a Ptk. 316. § (1) bekezdésében  foglaltakra is.

13.1.8.    Az időben benyújtott panaszlevelekre az Utazási Vállalkozó 30 napon belül 
válaszol.
13.1.9.    Utazási Vállalkozó nem vállal felelősséget az Utas/Megrendelő hibájából bekövetkező károkért, beleértve 

azokat az eseteket,  melyek a dokumentumok, űrlapok és okmányok hibás, nem teljes körű kitöltéséből, a 
hiányos,  hibás  vagy  késedelmes  adatszolgáltatásból,  a  téves,  hibás  vagy  késedelmes  információadásból 
erednek. Az eseteges többletköltségek Megrendelőt terhelik.

14.  Magán vagy Üzleti utazás
14.1. Utazási Vállalkozó Magán utasai esetében a nemteljesítés kérdéskörét a 13.1 pont és az ÁSZF vonatkozó pontjai 

alatt közölteknek megfelelően kezeli.
14.2. Utazási Vállalkozó Üzleti utasai esetében a nemteljesítés kérdéskörében a 13.1. pont, az ÁSZF vonatkozó pontjai 

alatt, illetve a Keretszerződésben  foglaltaknak megfelelően kezeli.
14.3. Légi  fuvarozóval  történő  utazás  esetében  nem  minősül  Utazás  Vállalkozó  hibás  teljesítésnek  vagy  nem 

teljesítésnek az olyan eset, melyben a légi járat késéséből, menetrendváltozásából  adódóan Utas nem éri el egy
következő  csatlakozását, nem tud részt venni valamilyen programon (pl. tárgyalás), melyet Megrendelő 
körültekintőbb fuvarozóeszköz  választással vagy jegyrendeléssel elkerülhetett volna. Ilyen esetekre Utazási 
vállalkozó  mindennemű   kárfelelősségét  felelősségét  kizárja. Jelen  kitétel  hajóval,  komppal,  vonattal,  busszal,
transzferrel, stb. történő utazás esetére is alkalmazandó.

15.  Kárigény
15.1.  Menetrendszerinti, illetve „fapados” járatoknak az indulást megelőző 4 órán belüli törlése, valamint járatkésések 

esetén Utast kártérítés  illeti  meg, amelynek  kötelezettje  a fuvarozó légitársaság.  Az Utazási  Vállalkozó  ilyen 
esetekre  kártérítéssel  nem  tartozik,  a  kártérítés  behajtása  Utas  feladata,  bár  külön  megállapodás  alapján  és 
díjazásért Utazási Vállalkozó Utas nevében eljár.

15.2. A repülőteret üzemeltető biztonsági szolgálat munkatársai és hatóságai, valamint a fuvarozó légitársaság saját 
hatáskörében  megtagadhatja Utas felvételét. Ilyen esetekben  Utazási Vállalkozó felelősségét és kártérítési 
kötelezettségét kizárja. E bekezdés  rendelkezése vonatkozik Utas  által megrendelt bármilyen szolgáltatásra (pl. 
bérautó átadása, szállodai bejelentkezés megtagadása, stb.). Utas kárigényét az  Utazási Vállalkozó felé kell 
benyújtania, aki Utast Szolgáltató Partnere felé képviseli. A kártérítésnél a Szolgáltató Partner kártérítési szabályai 
irányadók.

16.  Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések



16.1. Az érvényes útlevélért, ill. más úti okmányok meglétéért, az adott országra vonatkozó vízum-, vám-, deviza- és 
közegészségügyi, valamint a célországban való tartózkodásra vonatkozó rendelkezések betartásáért  kizárólag az 
Utas felel, egyben köteles mindezekről az utazást megelőzően tájékozódni. Az Utazási Vállalkozó az ajánlatadás, 
illetve az Utazási Szerződés megkötése során az Utas/Megrendelő figyelmét felhívja a fenti rendelkezésekre. Ha a 
rendelkezések be nem tartása vagy elutasított vízumkérelem miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, vagy a 
megrendelt szolgáltatásokat nem tudja igénybe venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, 
egyúttal a Lemondási Feltételeket lépnek életbe, ill. az  Utas semmilyen igényt nem érvényesíthet Utazási 
Vállalkozóval szemben.

16.2. Amennyiben   lehetséges,   a   vízumigénylését    elektronikusan   intézzük.    Ebben   az   esetben   elegendő   a 
vízumügyintézéshez szükséges adatok (nyomtatvány, útlevél, stb.)  elektronikusan történő  elküldése Utazási 
Vállalkozó  részére. Amennyiben  lehetséges, a vízum kiadása elektronikusan  történik.  Abban az esetben, ha a 
vízum  ügyintézéshez  az útlevélnek  a Követségre/Konzulátusra  történő benyújtása  szükséges, az útlevele(ke)t
Utas/Megrendelő  saját  költségén  köteles  Utazási  Vállalkozó  részére eljuttatni.  Az elkészült  vízum  átvétele
irodánkban  történik.  Kérésre  (és  amennyiben  az  biztonsággal  megvalósítható)  az  elkészült  vízumot  ajánlott 
Utazási vállalkozó küldeményként postázza,  vagy futárral kiszállítja (melynek díját Utazási Vállalkozó jogosult 
felszámítani). Amennyiben a  vízumkérelem elutasításra kerül, a  kiállított repülőjegy visszatérítése a  légitársasági 
szabályoknak megfelelően történik, az egyéb szolgáltatások visszatérítésének módja pedig a szolgáltatás jellegére
irányadó törlési feltételek szerint kerül elvégzésre. A vízum díja, a vízum ügyintézési díja és a repülőjegy foglalási 
díja nem lehetséges!

16.3. Utazási  Vállalkozó az ügyintézést  olyan határidőre  vállalja, hogy az utas a vásárolt  szolgáltatást  igénybe tudja 
venni. Utazási vállalkozó nem vállal felelősséget olyan esetekre, melyekben pl. vízumbeszerzés esetén a hatóság az
ügyintézési határidőt meghosszabbítja, vagy a vízum kiadást megtagadja, így utas az igényelt (vagy más  egyéb) 
szolgáltatást  nem  tudja  igénybe  venni.  Az  esetlegesen  felmerülő  többletköltségeket  utas  viseli.  Jelen  kitétel 
érvényes  azokra az esetekre is, amikor  Utas vízumügyintézése  folyamatban  van, de Utas vagy  az ügyintézés
megszakítását, vagy felgyorsítását kéri.

17.  Biztosítás
17.1. Az   Utazási    Vállalkozó   saját    árualapjába   tartozó   csomagtúra   megrendelése   esetén   az   utazási 

szerződés  megkötésével egyidejűleg az Utazási Vállalkozó biztosítási partnerével, a  biztosító útlemondási 
szabályzata szerint  az Utas javára kötendő útlemondási biztosítás megkötését teheti kötelezővé (stornó 
biztosítási) melynek mértékét (a részvételi díj 1.7 %-a) Utazási vállalkozó Megrendelővel ismerteti.

17.2. Csak repülőjegy vagy csak szállás, esetleg más szolgáltatás esetén az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg az 
Utas  útlemondási  (storno)  biztosítást  köthet,  amelynek  díja  –  Utazási  vállalkozó  biztosító  partnere  által 
alkalmazott  díjtétel,  mely  fő  szabályként  a  szolgáltatás-elem  díjának  5,5  %-a.  Utazási  vállalkozó  az  aktuális 
díjtételről  ajánlatában  tájékoztatja  az  Megrendelőt.  Az  útlemondási  biztosítás  alapján  az  Utazási  Vállalkozó 
biztosító társasági partnere vállalja, hogy amennyiben az Utas – a biztosító által meghatározott események miatt – 
nem tudja   utazását  megkezdeni,   20%  önrész  levonásával   a   befizetett   részvételi   díjat   visszatéríti.   Az 
Utazási Vállalkozó biztosító társasági partnere által elfogadott eseményekről az Utas részletes tájékoztatást kap az 
Utazási vállalakozótól. Az Utas köteles az útlemondási szabályzat szerinti útlemondási ok bekövetkeztét követő 2 
munkanapon   belül   a   lemondást   az   Utazási   Vállalkozónál   írásban   bejelenteni,   valamint   a   kárbejelentő 
nyomtatványt, a lemondást alátámasztó igazolásokkal a biztosítóhoz benyújtani.

17.3. Légitársasági csődök esetére Utas a repülőjegy megvásárlásával egyidejűleg csődbiztosítást köthet. Ennek díja a 
mindenkori biztosítói díjszabás, feltételei a megkötés időpontjában érvényes feltételek, melyekről Utas az Utazási 
Vállalkozó partner biztosítója honlapján vagy annak  Ügyfélszolgálatán tájékozódhat. Utas  tudomásul veszi, hogy 
Utazási Vállalkozó biztosító társasági partnere  a  mindenkori csődkockázati értékelése alapján bizonyos 
légitársaságokra csődbiztosítást nem köt.

17.4. Baleset-,   betegség-, poggyászbiztosítás   (BBP) opcionálisan   köthető, melyek   fajtáiról,   árairól,   a biztosítás 
által fedezett kockázatokról, valamint a biztosítókról részletes felvilágosítás kapható Utazási Vállalkozótól.

17.5. Utazási Vállalkozó biztosítási partnere (a 213/1996. (XII. 23.) Korm. r. 10. § és a 281/2008. (XI. 28.) Korm. r. 4.
§ (1) bekezdés k) pontnak 
megfelelően:

17.5.1.   QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe (székhelye: Budapest, Stefánia út 51. Telefon:
06/1-460-1400, fax 06/1-460-1499, Ingyenesen hívható szám 06-80-468-468, weboldal: w      ww  .  q      b  e      a      t  l  a      s  z      .  h  u, 
E-mail: info.      h  u      n  g  ary      @  h  u      .  q      b  e      .  c      o  m  Nyitva tartás: H.: 08:00 - 16:30 (Ügyfélszolgálat  20:00), K.- Cs.:08:00 -
16:30, P.: 08:00 - 14:00. Az Utas igényeit közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesítheti.

17.5.2.    A vagyoni biztosítékot nyújtó biztosító QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe. az 
Utazásszervezők  Vagyoni  Biztosíték  Biztosítása  szabályzatban  foglalt  rendelkezések  szerint  átvállalja  - a 
jelenleg érvényben lévő 78/2001  (IV.28) Kormány rendelettel módosított 213/1996.  (XII.23)  Kormány 
rendeletben  előírt  -  az  Utazásszervező és  Utazásközvetítő   kártérítési  kötelezettségéből   adódó  károk
megtérítését, mind nemzetközi, mind belföldi utazásszervezés esetén, az utazási szerződés szerinti konkrét 
területi hatállyal. A felek jogviszonyában a 2009 évi LXXVI. törvény egyes rendelkezései is alkalmazandók.

17.6. Abban az esetben, ha a kárigény benyújtása az Utazási Irodához történik és Utazási Vállalkozó vállalja az igénynek
a biztosító felé történő ügyintézését, káronként egyszeri ügyintézési díj felszámítására mellet, melyet mértékét az érvényes 
szolgáltatási díjtáblázata, vagy a céges Keretszerződés vonatkozó Melléklete tartalmaz.
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17.7. Utazási  Vállalkozó  jogosult  Megrendelő  partnereinek  márkaneve  referenciaként  történő  felhasználására,  de 
együttműködésükkel kapcsolatosan szigorúan bizalmas információként kezelni mindent tényt.

18.  Adatkezelés
18.1. Utazási   Vállalkozó  Megrendelői,   Utasai   adatait   a  hatályos   jogszabályoknak   és  adatvédelmi   előírásoknak

megfelelően kezeli. Adatvédelmi politikáját külön dokumentum részletezi.
18.2. Keretszerződéssel  rendelkező  Utazási  Vállalkozó  jogosult  Megrendelő  partnereinek  márkaneve referenciaként 

történő  felhasználására,   de   együttműködésükkel   kapcsolatosan   szigorúan   bizalmas   információként   kezelni 
mindent tényt.

19.  Együttműködési kötelezettség és egyéb rednelkezések
19.1. Az Utazási Vállalkozó segítséget nyújt az Utasnak, amennyiben nehézségei támadnak amiatt, hogy az utazás során 

előálló hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető  vissza, aki az  utazási szerződésben  vállalt 
szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát az Utazási Vállalkozó ésszerű elvárhatóság mellett sem 
láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani; vagy vis maior esetén.

19.2. A szerződő felek   kötelezettséget   vállalnak   arra, hogy   igényeiket,   vitás   kérdéseiket   békés úton, 
megegyezéssel  rendezik. A szerződő  felek vállalják, hogy utastól érkező  panasz, igény esetén a panasz, igény 
végleges rendezéséig egyik fél sem fordul a médiához. Ellenkező esetben Utazási Vállalkozó kártérítésre jogosult.

19.3. A felek jogviszonyára a magyar jog irányadó, jogvita esetén a magyar állam bíróságai az illetékesek.
19.4. A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértések esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (1088 Budapest, 

József krt. 6.) jár el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (Fgytv.) és szükség szerint más ide 
vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint.

19.5. Az Utas és az Utazási Vállalkozó közötti vitás ügyek bíróságon kívüli rendezéséhez Utas a lakó- vagy tartózkodási 
helye szerinti békéltető testülethez is fordulhat (Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) 
(Lásd: Fgytv).

20.  ÁSZF közzététele és hatálya
20.1. Jelen   ÁSZF   a   2014.02.20-án   lép   hatályba   és   minden,   a   közzétételt   követő   utazással,   utazás-,   és 

programszervezéssel kapcsolatos ügyletre vonatkozik. Jelen ÁSZF verziószáma 2014/1.
20.2. Utazási vállalkozó fenntartja magának a jogot az ÁSZF módosítására a jogszabályi változások, valamint a piaci 

helyzet változásainak lekövetése és új termékei, eljárásai szabályozásának közzétételére. Utazási Vállalkozó köteles 
Viszonteladó  partnere  vagy  Megrendelő   kérésére jelen  ÁSZF-et e-mailben  pdf  formátumban vagy  postán
elküldeni, azt Utazási Vállalkozó telephelyén bemutatni,  vagy nyomtatott  formában átadni, vagy biztosítani  azt,
hogy az Utazási vállalkozó honlapján megismerhető legyen.

Budapest, 2014. március 01.


