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Mcly léúejött a Teleki Srimrel Ubzá§i Iíoda Kft., mint
vazásszlrwő (továhbbló@: Ulaási koda sz€ló€ly: 2300
R;ickeve, Hmyadi ú§ 7la-, t€lefon: +3ó 24 78ó 4l8 MKEH
nyilvfutartási .z,nm: U{0l5M, mósíé§uól

m€rendel6 neve!

cím:

tclcfonrzám:

pozfeió§uám:

mini ula§
LAzUt zd§iinrrjdé3

1. A jclcn szenódési feltelelel é§a, hogr a Maryamság Polgfoi
rörvenykönyveröt §ó|ó 2013. évi V. ti'ívetry €tk ) 6:25a. §-val
illetve az utazósi sryádésról góló 2El/2m8, Q{I. 28.) Kmm.
rendetetben foglaltaktal óssámgbm meghslároza aTeleki Símuel
Ubzógi hoda Kft. (szethelye, telephelye es le\relezési cime: 2300
Ráctevq HEyadi ubs 7q 9égieszékgim: cg. l3-0}u5l63 -
íyilvánfiíti§ú vcze$ó blóság: Budpest Kómyéki Tórwny§zét
cégbkó§ágrl üdó§aáí§c 2388ó32&2_13; El€f@sz&n : +36 24 786
4lt; engedé§czö, uyilvámdst Eretó, szobÉftsíá§ felúgyelest
sltáó haló*íg n€gn€Mise: Bdryest Fóváí§§ Kanfofiivtala
K€rcskedelmi, Haditechritai Erporellenőrzesi €§
N€m€§férnhiEl€dé§i róosaíly ldcgenfmgalmi es Könattirozis
f€líis/€leti osztáln círe: lt24 &dse§t Nérn€tvölryi ,íú 37-39.,
tel,: 0ó l 45&5800, fu: 458-582E, e-roil:lreh@mtch_qw.hL
lyilvrómanisi szÉma: U.O0l504 6 utss közófii, az ds?ki
szlrzódsben nen sznhílyozott kéídé§€k€t.

Az Utaási kodn műkódését mghn&oójo$zabá§ok:
- 2013. évi v. töfiáIy n Pol8ííi TörvéE*e{.uó|
- 2009. évi lxxvl. torfuy t szolgí|aÉsi ievé}€úys€g
m€gk€z.té§éner é§ fo\,|aii§ínak áttalfus gb,á,lyairol
- 21311996. (>g. Z3,) KGm, í€rtdel€t ü uoásqrypó s
lözv€űtó teretenysgót
- 2E li2008. Q§. 28.) Km mdel€t e {tr,{ri güzó&§ól

A jclen u*,^si szfizódé§" nlamim a pogrmfrxtba s eryéb
Éjéloaókbas (áíti§q ráolda| e$fui árojánlat eset{n u
eryénilegeltészíet prognmleínós só.) közölt infmiá§iók rz
ubási szerádés tÉs*1 t@zik
2. Áz Utas utr{qil írá§ban z UtazÁsi lrcdában, és bfomely, z
Ut á§i líoda ú{iai ftét §ité§ére ffirádó§t kötös utazá§i iíodábel
lefoglalh4it Az BtuÉsi smódés énényesen a&kor jön léte, ha u
Ubs ím§beli fó8lalí§át u Utuási kodanyilv&nmtásba raszi és az
Utas a lefoglaft unzírs-a vonattozó n9snételi űiröl€et negfizeti,
najd uUazisi lrodafufobeli ümigralásival G§( efiiD lep
háútyba. Ha sz e|ö|€mcgfizetes rm afoglalásl ery idóben
tóíknik az Utazá§i lrúd8 - az Utas kérésére - i kivál8súott útotr
való résaáel leh*óséget fantarlia, u elöleg mgfiretsaek
tözösn kivól$áoat időpontiíis. Ha cm idópmtig z Utas u
elöl€§trem fizEti m€g; az l,Jtazísi Imda a lcfoglalt uiat bóíkirek
érrekesitbeti és taki az Utastól a ío,gl8l&sl t P6olaro§
kólaégeirek ü€8Éír§ér-
3. Az uszási szeródés alapján az Uozísi lroda a szeEód€§ szeíinti
ulaási szolgálffit kirtetc§ teljsíteni 82 Uta§ p€dig k6úeles l
Észváelidiiat és eryób koltsésetet regfiE$i.
4. Ha e Ulrs m személycsn, hmm javíra brmadi* wmé§
foglelja le u utat, zUtazísi lrodam Lóteles virgírlni bogy e
bannadik szeméIyjogsza"uen képviseli-e 8z Ut §t, val&mi4 hory
u ólt8la ne8.doút rdalok a valósÉglak m€fe|€In*-e, Az Utasí
terteló küteleztt§égÉt e felelóssg u Uru javira wrfi&t kötö
hfrn8dik §zemét/t, a Megrendelöt tertcllt' é§ Ó ííj8 alá az úási
sz€.ződést § tjo8ok pedig u Utast iiletilq illc§c t töalezctBégek
és f€leló§§ég az Ut s glső fellfoésá kowrócn u Uust tgtelik, Áz
Utas a fellépesévcl u u-ratci szeraödést & a megendelő int#seit
magfoa néna tóttlezónek tckinti. Ajogosul§ágokól é§
köte|ezensége}röl az Utrst o Me8rcndelő túeles tíjékoartni, es a
{iókozraüó§i kótet€ueü§€ elmulasaisfoat követkeméryei a
Megmd€lőt tethelih
5- 6" ljta5 x2,tzí<i saerzódés szerinri utazásban való részvétel
jogfu az uoaást mege|ózö ublso elófii mtnnrp végóig jogosult
olym harudik szcnély Észére engedméíy€zd, aki regfelel az
utazísi szet,zödésbcn m€hfiímmü utazá§i felÉrcletnek Az Uas
kóúéle§ az€n8pdmény#l sz Uhzi§i lrodát trlodéktrlinul
tójékoá&ei. Az €ngedlnélyeést megelózöen kelertezer
szerádéses kótclezetsógekért és u agedmmyezésból erd
többlet-költ§égekfu u eng€dnfuyoó é§ 8z €ngdnényes
€gyct€nlege§m felel-
6- A2 Ufu é§ eutaaósi koda közös megeryczessel a jclen
§z€rrffé§bm ógzíteü fclÉtc|ettól eltéröen is meeínapodhe.k
(pl- elófoglal& §soporfu megrandcléq erymi cmagoN
mmetrmdwbti rcprlöjeryek)-

U. Az Utes jogrt é* kütdezelüléc€i

l. Aa Uas köúel€zet§é8s u utaás ellenrÉré}ém& negfelclö összeg
kifizetése az ubási lroda űmutaó§si alapjrh az indulásra
vonat}oó infum{ciók, vdimiltazutszá§i iíodiképYi9elóje§zóüeü
infmf,cióinat admásul v&clc-
2, Az Ub§ tötel€s az fudulások tlimírt, hdyé1 ffijá1 vatanint a
kiín taíóztodá§ id,ötofiaín rlo a helybeli iabgenvez*óklel vrló
találkoás idejét bctaruni, Ell6nkezö esetben a találkoás
idöpontjánit be nen tgtásából €íedó ö§szs tövott€znényt (t l,
kóI§éget) kizffilrg íz Uta§ vi§eli.
3. Ha az utazÁs idejo alaú az Uhs l€Ítffrd a kifrzcteí
szolgált üó§orrd, vas/bizonyos salgilt*ásotarnem v€§z ig&tyb€,
ncrn lcrha eze*én }áítette, ezck €ilqÉrtékén€k visszatédt&éf€
va$r űjleszÁüásrr sem nrtüat igéttyt.

4, Az l#zig §orán ü utrs álial háímadik szemé§nek okomtt kárért
fi Uti§ f€lÉl.
5- Az uozás során gz Uas m9 gondoskodik pog5níszáoa{ eryó
erté&eirck óréséról felfiryeleteröl.

m. Az Utrdci lrodi jogd é, kötola3t§égci

l. Az Utszási trcda faatrlia magfirak az rnaaís módmttrisíngk
va§/ l€ n€nr bonyolitásfuak jogfu ,,vis müjon" e§etébe& mint
példáut tem&zeti csryások, nm regfelelö idöjáíá§i ftlételeb
sztníBok, hí,bcúh politikai viltozfuok, késések a kózlekeddsben,
vary bianyos légi ubk n€8§zfu,é§€, a közriti, va§úíi ws/ |é§i
forgatom ideiglenes l€záíá§i e§€ÉL
z. Az U'ázálsi toda femtr4ia me8lmk 1 lma- és kfutérítés
kü€lgzd§ég nélküli jo€ot h§ l€ké§óbb az utazás negkezdáe
elönr 15 nappal ííásbon teü nyild(ozffil clálljm az urazási
szaódéstó| ba a jclwikeaök létsz&na nm fi cl i mc8biídct€tt,
illetve t€írezett leg8lrcsonyabb é§ztv€v6számot
3- Az Utaási líoda fftn felel a Löáekedasi esr:kóák
megbibásodtósábó| vagy b&mely egÉb módm b€köy€ttcző
késéserr. Firyelneáet €zrk előfoídulá§áost l€hotffig&e, tótbek
kö?fin teclmik8i oko}, ncm megfelcl6 iőjrfoási felt&cld vagy a
|€iíolyo§,ík, ut k ólBffioll3í8r miaü. Ezéít uUtaoak firyclembe
tell vanie a jelmtőe kesés elöfordulrfoánat l€heró§égá az
ácszíLllrÉrc{ * sabrdságot trrezéeéoél és e tercskcdelmi batóridök
betrtásání|" em o&ok mim betówtkeá kórfelelósség az Utaási
hodátrem terüeü. A mcgadoú lmelí€ild€} -liekoa*ó jellqúek.
4, Az UtEá§i lrcda lm felel g elörc m lffiató eseményelüől
(m€tíendvátloaá§5 n€változoÉiűjúrá§i viszonyo*, késeset, sb.)
eredö problemá}ért Elöfonfulhar ho§, ilye! emcnyek
n€g$ittoátjá* rary láetcttemé xzi* u elóre me8hird€&ú
progÍrmd (pL vihaí esetén hajótiránlulás elmardás). Az Uazísi
Iroda niaden e§eóen törcl§zik ars, hogy a Búogríunváltoások
minél kevesebb kéryeln€tl€dsóget okozaral de m ilym
pmblénnrMl €Íedö táífelelő§é8 8z Utaági ko,t!ít nenr terieli.
5. Az Uluísi kodát a mlgálbtás temé§z€ii kórnyezetenck
í€nüívili okból tórteoó megvíltozisá&q ill€trc & tmesE€ti
okokMl creő tellernerlenségekat va$r Lároten felelősség nen
terieli.
ó. Az Utazí§i líoda a fizetaö lBljes űj megfizetése csetén köteles
u uazási <tokuncntomokat fuL tészvéteü jery éVwry íepúüöjery,
rcucher, sib.) kióllimi és az Uasnak átadni,
7. Az U§,r{ kodi fmnta4ir a}lgoq hory az aúobu§u}s ltlsások-
oól az elórc lefo8lalt s úlóhe§tt módosltsa (pl. a
ho&toók erymás nellé iiltettse érdekeben}.
8. Helyi viwtyolr ftózlek&" iűjfisi viszonyolq hetyi úm€pek)
vas/ tecbnikai otot {pl. anobw esetlegss meghiMsodáso) mian a
p{ogíamódodú§ jcgát - ísndktvüli e§€tekben - az Utazósi lroda
fenma4ir Az es€tl€e§ progromelnuradás telnytee€n talhblt
toliségét (rrl, b€fizet€tt f8kultariv progrlB, bel@j€sy) az Utaá§i
Imda úól8g ü§%trtti.
9. Áz auóbum utazá§oeúá 8 c,snagtért€n utasonként e$r
mimum 20kg-osbör&rü.zuta§téó€np€digmaxinun 5 }g súrlyu
tézipog8}ág 33ráilíii§ít tu4iüL 8fimtilni a lmzcttúzi
ryatorlabm e6ne tóbbszOr előforduló slyellgrórzéset miatt
l0. Mndazok r he§sg-, szátlá§_, fuvilozó tés proeíanleíná§ol,
p(oryelilu§ok, tájéroz$tóL, elelíroúiku§ ismfftetób ffilyek€t n€m
e Utaási Ircda idott ki, E úl"ási szezödés teljaíté* és u
Ut8ási ltods köElez€íbégei szeryonqiáhíl énmyelm\ továbbá
eret tertelmr" rjánlrrq rdstri ldní§i n€m kéílt€t& gimm sm iz
mud:saervezfu sem oma& koz€műkcdóin; azokát u Utaási
Iroda nem vállal felelő*sége| teljestÉ§ike s€m rszber. sfin
€8é§ó€o,€m Lötél€§.
1l. Atóbbi úas érdek€ben kérjük aneerdo{ít&tilkozá§i iőpúlolfi
bextoti A ké§ó utrsolro .z idegplv€zetö sz {doú hevz€ííól
fí%Ácn MiM l5-3o p€Mt td vámi_
t2. Az Utsási koda f€mfulia jogoí, ho§/ bums utaLnál indokolt
esctbm u irúilás idöpontját módo§it§a.

lv. Fbelési fcltételelt

l. Az Uta§ u ubzósi sza:ádA alálnísíval c§rid€júl€ íÉ§zvétÉli
űj€lóleg€i fiz6l A m€gfiz€te{t elöleg grantőja, ho2y az i§en
íúdon tcfo8lalt helyeket az ut zási líodi más uta§n k íem
éíé}§íti A fizetgxlt rcyveleli űjelóleg az lh?i( r€grebli
Áiji-"'t 4§ o/"q- Bról a rendelkcmstól 6l l€het teíni, ta a kólfóldi
kónmű&öövel ködlu szrződés tmél szigonibb köeleretséget ó
az Utazbi lrodárr. A tBlj,E§ íé§aóteli dlj és s kötelezó t€ít€k Elj.,§
össz€érek rcgfixrése u utazjs megkedcec elóti 30. nrypel
esodékes, kivéve, hr r kúlfOlü közemii}ödöwl k&ön szenfiés
mirti koííbbi idó indokolt Az utas ir&másul reui, ho§r ezen
fize!&i hrúíidóól az |Jtazílsi líúds Lílön tr€§{fi§l nem kúl4
azmbm a húidö be n€m 8tá§a 8 megköíött ltazj§i gsí7ffiés
megszfuiését er€dmény€zi. üy€n eseaüm sz Utiási lrod! ú€v
tekinti mintha az vla§ M ubt l€mordb voha é§ a lemondási
fekéelek lépnet élabe.
2. Ha m uuzísi szerzödés n€köté§áe áz ütrás neg*ezdése elótti
30nryonbelül kmfrl §tr,.részvérrli dj t€l.ies ösge89 ésvihemyi
teier mdets a szerzódés alróffisalrm.
3. Áz e*{eges kedvezményeks wló joeosultságü az Utn§lrk a
mcgrmdclóskw kcll b€jgl€lbtri és igsnlui Az úól€o§
bejel€ntéseket az Uaási lroda ncm fogadja el-
4. ElöMulhat, hory az Utozísi lroda büonyc úebt akcios órcn
értelcit, ilym*ora kmítbon mfumcgrendelt út ánfu Hvean&ryes
nészvételi díjra módGlt íi mm lektsóges. Az 0tció§ utrtnál o
fizetési fetéel€k az általónos sz*rződésg feltételetben foglllt tól
eltedleüreh
5- A kúlónbóó }edvezmünyc|í.t n§m lehet össze]mi.
ó- Az utazísi rctzödés eirpján 6xtxL{ te||x óíj és költté,gel
negfiz€tesmer modja: áirt lá§ vagy t6zpenrc3 fiz€#§.

V. I*mondlsi feltételek

l. Áz Utazósi úoda jogosuh a fizrtenű telit űjrt s j€gbólybom
elöirl €s€lekb€n (mállitósi löltségck, adók, illete}el, egrcbek,
devizaárfolanvólteása) uiróilás megrlözó 20. nryigfelemelni,
de enneL mértékét é§ indokit tötel§ 62 Ut8ssal írá§b.! tözölni. A

módosítoit őj §ánlá§ínek mffja: a kaalógusbao, illelve az
Utaási Iroda honlaPjfo kózretett krllülált ffolym emelkcdésnek
qzá4láLos arányálrm vóltoáat a rcszvételi űj, u eryebek pedig a
konl§ét tölt§ég melte&sónek mogf€l€lóEn _ figlelembe vÉve u
rárfolym ernelkedést is _ , az adminisztraüvte€ndök - tóbb€k közöú
e utiá§i és koawd$i sz€rzeé§úodosíiá§oL, levelezés€t,
szfuláZó§ _ általÉnm kóttsógeit valamint a kerczin pótdíj
meghdíozáskoí a tégitá§.ság áíal gómítoü cs tózólt konlíét
üzemaúyagár-külöíböztíi ö§§zeg€k€t is - vúltozísdlstók.
tia a rcgvéteü dij cmelkedge u ercdeti réwételi űj 8rlcát
resb.ladjq az Ut8§ 8z €íiöl sáló értcsttes tézbesiését követóen
hrlsdéki8lsnul irásbm teü nyilat*ozatlal az rúuisi srrzódéslöl
elátlhar Amanyibm a tézb€§í6ól sziúít§tt,a oán belül u Utos
nem nyi|atkui\ u Ut&i§i líoda ú§/ tekind bos/ 8z Ut8s er€rdtr
§ váltortrÉ§okar, az Ubs vállslie a klötrbózeti óssz€ megfireté§á
és a srrddésmídosítÉs aIólrását az elfogaűs napjáról sz6rnitoú 5
napon bclal.
2. Az |hAá§ Ir§ds l€gt€,§ötb az nazás megkezdér elön húsz
n ppat irá§bm tett nyildkoziitil elálltat u uuási smzódffil. lln
szutsási líod4 illetv€ sz Utasrcfre Utrseíde&körebcn felm€íEló
olüól án el, különós€n, ha a díj cmellcdésének mffle a 89,íot
fréghrlidja, vary az Utráoi íoda u mzísi szerzódésbet
foglalrakat lényegescn módosttani kíváqia, iü€tv€ a pfogrrm
l&y€es€n megtóttozofr, u Utrs az €feóetirel mnos w§r
rogmbb ér&ú helyoteeitó el8ólrróm t r&.t igélyt, h. @L
nyujtísára u Uttzósi lrodónak le}etósege von. Ha u Utadsi lrodt
u elöz6e& §zeíinti helyeüesttö snlgáltrnís nyújtrisira nem kepes
wsl e Ute§ a ieki felkírtlt helyetmíó salgiltmíst nem foga,dja
el, az tjrazísi lroda a teljes b€fiEtcfi díjsl ügfizeti lla a

hely€úe§iómlgüteúÉ§ az ercdetinél alacwyabb erte&ü u Utrzísi
Ir§d, kötelc§ a di|különbózetet az Utssml m€gÉítmi Áz Utas
téóeti az elállás követkeaében felneriilt kírának megtéri€sét (a
jogsrabáM& m€ghar&Ozoü kivételel*eD, Nm minósúl a
smádés 1énye8€§ váItoáú§foalr ha az Ubzísi lroda €ry€s rész-
mlgrólt$sokat m§gváltorírl hely€tlúk azokk 1 &onos vúgy
magosabb éttéki szolgálbó§okfltíyüjt.
3. AzUra§üutizfu negtezdése clótt azifizá§i ffizód€stöl lnÉsbdl
rúr nyilstkozíltil bármikc effih*. Az olállósi nyilr*oat .z
Utaási lrcd. kéáez vételével válit Mlyossá. Áu utaá§ megncm
k€zdés€ esété4 mcmyiben a lertloidási 9indekot elóntesen
ínísban nern jélezle .z Uti& .z Utlzi§i líOds.iogffiBlt a telj€s
befi z€úett ó§z§8€t meg$ítrni.
4. tll ü Utr§ sz 1. pontban rcgbatámnrt okoüoól elÉrö indokkal
iu el 8z ut0zá§tól. id€áY€ r menetdráltoást ig kóbles az Uozósi
lroda kdránat ellentftelea§&€ kíífilad$st t€lje§it€ni (báúaF.éM).
Áz ur,,Á§ me8kezdé§€ €lőüi:
óO nryotr túli l€mondó§ wtél 8.000 Ft/fó (vrgy m.00O Ft{Él kisbb
regó§srgű ú.2í§ e§eÉn lúld
6&,36. üEn6l a íésnételi ü Iryfú
35-20, n pP0l o íé§zvÉteli üj 4§/el
19-12. nappal a részvételi őj 6v/ta
l 1-8- namnl a részvételi üj wca,
7. nrpr}al az urlzar n6gft62ffi{a6} íryjáig; iletw az utszás mg
mm kgdé* esetén a rxzvéieÜ Űj l007x.
A lenondás Dapja bcteínit 8z utazás nipja Ml §afunlt b€le 4
bfoa$m elszfuolrÉsoil fi5lelembe v*t napokba. Az Ubá§ líodi
jogo§ult l*otrli oz Ü mcgillaó ó$§zeg€t e Ura§ áütd fiEtétt
óssregból (é§aétcli űi só.).
5. Az utizi§ lmmdig eselfu a repdlótfoi illeÉk viszj&, o
kerozinpótdíj ö§s*gÉból a rcgÉbli díj elózöek szerimi
százaléLávgl re8eryeá Löiffi kötcl§ ,z Utss iÉlj€§ítmi.
Az e§Éni csoongok ercEbm a mcgredeles után r repiitójegynern
módmítb*ó, €ryobekba a lmndási, firtesi és visszatéritesi
feltétele} az Utsá§i lrodr eryedi ajánlmiban kerülnet
;églctezésrc. Az wéni csmagok dm éítetrö ninden olyan
ffi€reí út rely @ csporios fmróuL adct létsámhunem
kötve kenll kiajánlásra.

vL MódGítári f€ltétclel(

l. Az É.zí§ eló{ti 35- napig; vas/ 8á mcg§lózó nápokon ,z UB
áltrl kezdcményezctt báínsly módosltá§ ol: nw-, *íüoda-, idópont
válloáaú§, ideértvc az u5nnazon nry násik jlíratra vsló
módGitás is) trtében a légitlír§&ság (rcpüló§ utaás csctében}botel
íltel elóírt mídosítísi üon felül l0.00o,- Fí/fii úódostíí§i
kólt§ég!éítté§t kett fzerni
2, Az ilt ,{§ el&ti 35 nryo belül sállod* rtry idóponr-mí,dmítís
eseÉn sz áltrlánm l€modási Fetffiele} lépnek éleúe.
3. Az uiezá§t megelóá uiolso elóni munkmry végéig csak
névmó,dosl6s vagr kmkció esctfo 10.000 Ft/íö modosííísi
tólt§égÉrtté§t tefl fizefui.
4- Ammyiben az Uras valamilyen tedveménye§ ú.ásra fiu€íett
be, d€ a kó§óbbiekben brkmilyen módo§ító§t kér (név, idópomt,
vánoda} úry a tedvményrc mfo m jogoslt- Arcmyibm a
módositágkori ár maqasebb, mint a foglalá§kmi, .z ütrsak a
modosiósi űjx és a hilönbóZtct i§ m€ Lell fizctie- A szerzódés
alrmyabb fun nen nódosltbaó.
5. Szántáási Éyíc, clmeva5leryéb adaokavmaltgí,kéréska
u útvisszaigarclísíigtühnk eroeldni úrninden mófutásé*
10,000 rt *öltsé8t€rftesr kell fizetni-

VrL nárvHt díj

R{szdt€li dj tartalnazza: (l progranmder" rcboldalon
smí€plö ,írá§i mnag megren&lésc e§€6ü bi más}enl nem
j6lóljöt)
l. R§pülöj€lryet/aúóhrszm helyjerya oda-vissa uc",iw
2. n@l6a it sú e ír§§d€dt rcpelótéí - §áltoón - rcpúló€r
tözöí (esz*&zc: arűbu§z vary tixi, 8z Utasok lébámának
ftggvényében)
3. §á[óskóltséggt (pl.: gillodei mba: 2 ágras, l ágias, apannun:
§fiúdiü 3-4 ás/rs apürlim)
4. ÉikflÉ§t mgrendelés alapján: rcggsli: tmtinentáIis va6r
bffijetlegű; féhnnzió: reg8cli + ffird!§zt|los, 8'la cet€ YaB,
m€diválrsdá§o§ va§§ea téU€§ púzó: rc889ti + wédas&loE a'|a
crrte, vas/ moúváls§ztásos €béd + W§or& all inclmive ellálís: a

1_



iij"l atiláu* m rogl4ix nagukbm (hacsat az isffit€tés lrodagranci&vállelni,mitkúIönfelóreusnébenrenrleke&rgs líodábaf. Az Utas kótelm u útlemondási sabáyat wimi
.e"tepp * Étstoáaí --Éldáü' az .ati inclwive' sáíodák uUtaásilrodalnásbmvisszaisigszolti. úrtlmnnriási ok bekövetteá& köv€6 2 mrnkanryon beluI a

esténi. 3. A prosperawbrn fehnntebB tívolsógot ootel távol§ás, a lernoldá§t u Utaási ko&ánál i§ irásbon bGjel€deíi, valmint a

cspoídd§éíöt kivéie oz {1,eri mjan*a rhol a szernó§r 4. Az Utlzási lrda atcios ajíiúlatri kózöS ólym qzí|lodák is bidodtó&oz b€íyújbni. Az údemdási biaosltís dija nem

szabott ajánlx a m§/8í vary mgol nyelvü szrcpelbetnek, amelyek a weboldalon I&ó szÁltodák kózfir nem Üssáledlt€tó.

aojtosasbmipgrríyehiúÉlefono§asás*nciűbiáoctfilnk. feltbtekb€n§zeí€plökitfulek. kötlrtó, m€b'n€k fqiriiól" ámiól, s__biaosltás ártd f€dezgtt

bIyilrpirbayonx m€fcl€löen. ne§cdik ágr a les6tö e§eó€ú peís/. kaph# u utazísi irodákban

A ;dú1gn a! *. tómrgz* A í€pútőtéíi illelela! kerozin ' 
3. Az Ubzisi lrcde biáo§t6si porlrrerc: Eur@i Utaási BiáosÍto

ftlárál úd€Úimdási bir.osíá§t, bal€§eí-, b€Eg§ég_ es xL EiMr teljeríté zfi. (1132 &Úpes| vá§i út 3s38.)
p€ryísálfu§l6sL Yíam{tíjít rÁrra* pognmott, * egreb ,í. Az Uts§ igénycit közratlenÜ a tiiáo§Ítowl szemb€n

iópontjftólazirfulisihelrevalóbaaákezé§g-fft telieúté§ééit tla az Utuisi lroda a vállah szol8álEást rem a Bi*osló zit e Utaá§szsrezók vas/9n Biáo§iték Bixosítísa

s6km; utszí§33! áit, * *. Űmftnak cr.a!á§i aapniL Á köámrükodőn rdvüti ok 21311996. (Xü.23) Kmány mdeletben előbt , uUtazfuszcflú

sámára inrymm a rewerá, mgnvixn nd kdínsk kütön h€lyct magffitfuea rrem vBf,tbeíó üsM (2s1l20oE.(x.2E.) jogrivmyáfun a 20@ éÜ txxvl. ühvmy Eryes rríd€lkezé§ti is

arcpttlónesatarrszf,erhr§zon,tÁtunintá§/atasáltásonszírnukra, Konnínyendelet ll.§), wry a köremiiködö felelósseg& rlkalmnndók.
d€úileYété§víamsámutnisszüksógse.Haarymkkiattolti j<4sabál$anldhiíó€tsítnffil*arzi€8v@é!yLülÁt@
beakőÉveskor&avi*szaútradrkikellfizdniareptrtójqgyet Az 3. Az Ul8uí§i hodi 0z utozá§i szerz6& n€m-te|jesitÉ.éból vN§/

Ubzási irúd1 &sit s tesdet eÉjéig v1l1mim az rtciOs lr sáUodr bihís Élj§ltéséból (ir|eertre u él€Oot, lc§ti epsésot, d§zséBet XIY. EgÉttnűlr6dáÉ kötdt".tts€
íltalivisszavmisígúld&t ífutElófoÍdlitb*,ho§/azáístelózetÉ§ md&ffító sryxae$reö mi$rríúst i§) eredÖ káíokót Yaló

értsítésnehlmeb.rtru*kznekugruúoriziselófordntb*, feúó§§ésÉoek mérÉká a *$tm. dij8 (íésaÉreli ü) l.Az Uírzí§i Irod8 s€gít§ég€r nyújt 8z Uia§Dak, anennyiben

.Ó*t rio" befz61t ű ír& tertvemén/esób í&znitcli dijíe Komínyrmdclct-l2.§ (2) bekudés alapjf f5rclenmcl a P&. harmadik %mély na€Éúútá§Ím vezeÚeó vissza, aki ez tndsi

berprésc e Uts$h jogosltb fel r n& lefogblt únzá§a er az kodr honlapján talílja nr& ftlet vólloljá| ho8y utas 99a§z, _i4í,y estm a paoasz, igény

eltértcfiEk. - 
hiáúyábeahetyszíniszolgriltaónál.tiaahclyiszo§rittatóapanaszt magyarállambíóságriazill€ték€sL

YlllFlkultatívprugnmk ffi§ffiHsf,.Yffiffi#ffiLÚffiffii iáHffi#lhtrtffitlffiffiitr;,i]ffi
Hfos"r es pgnrgit nem wmi jegzókonyróe, rúgr a hibás foryagóvedetenr0l giló 1997. á'i CLV. ffitÉnybm (rS/&.) é§

körr*azásesetáracsqiorddseóaa,cj"r"sianillso§Í,ísr' ,ffiirru*ffi_"tt#*Ílffi__'§j*l_.ffi #rr"trő"fT.ffiffitffim€:"iffii*ffiDlléglsüinfis nxffi*xmffirff*m,*",-nx :§ffiffi*",ffi'§ám'"::ffi*
l. A nemuttözi légi §?áliús e|öfoisai alryján e ftvsMó z Unási lrorlánal cljutBtni. Az Utaáii lroda tiz.órólrg az úlemondási biaosíús feltétel& a smzódes megkÓÉse elótt

i"áubi iiop*qiá"ok &lnsy holyénclq ritiáytmk, oi"-uú *ut"rt"lr"oaa-acrn-wfiryelmbc. üiztmrlímk ercblüpoo,proered€fisbetnlólhnó

aertó tetlemedensegeréít rz Úta!Ési líodát felelósség rcn náeli. kötclezetseg.lóL töielezÓí€k fogrdom

2_ Áz e§€d€8§§ .oa."rc§otí - a lehetóaégÉtd mdí€n * e 8. Az iöb€ú b€nyúíoe pamzlevcletrc * Utaási lroda 30 lryon Jelm Utazísi §ZuÖdés eEogsdÁ§á\al lozáj'fulo& abboa hor iz
Ul8zí§itíods-minélslüsebbeázut §taonÜsrnnozza" betüvíhsml UtazÍ§i Iroda tórzsms ginlistiiib8 l llcy€m c lakcÍnem

elveszett, mgÚ§lt tf&aotr &eyed"í 0z Ut8ási lmdát uutazísszervcánemfelel_ bómikorYiMú§íthntó.
feleló*rág nem t€íi€li a }árigáryeket a tégi&§a§ágboz kefl
b€ryújtaíi, xtr Ítd$é|-, víatnF, vin-, dwlza- és köz*géccógfuli
l. -áz uas rcpiilóg§pp€l tixt€nó szátításóra a lcgi renddLczóscl Nvitntk94tuÁfitörvéN206.§.á§Zcítnt&Érlükrn€qÍ€lcl6t
szenébÁmzísra vo"a*"X.aaUyor az iÉnyadoak. mpielölni}

rcndektvotmirtaz5il999.(tr lL)rim1g{dlt*trí§lmzz& utazást oegelód€n-ójékoódni e, Uua"i lroda g uteási flhasalilóként (aaz uti§kéú) vegi ieénYb€ (oégÉus ml'i

feltóble}ré*zeivé vihatr vlmkáclem mian z Utr§ rz uraá§orr nm tud régt vermi, úgy igér5óe (cégrÉví€ való szárnlázá§, ae r cg,+q és+9í_ is

uarnfl betésóbb u uraási oknányok ótaösakm tájékodatjs az l€mondási F€ltételeket lÉFlek élerb€, ill. az Utns semmilyen igétyt
úast a trródó é§ az ümeltetö legit&saság kilótÉól. nm érényesítbet u Utrási lrodával szemben

8. A Teleíi Sárnuel Ubzási roaa ájetoúa uta§eit hoel 
'z 

uti 
- 

A m€reDdel6l.pon m€ielÖl$ Telchi sinu€l Ut ád trrod. ált l

c,§üneg(poggyász)súbaar€ilarsa§igfeltétáeiszeriniérúycse\ xüLBizafilűr cztrlí'Íí't utrzíson rírzt v*L Az ptedsrere6 utrdri
túl"fl,-á&*1flú ail'at ten-nzenni. Htétdeitésu údernonüful tíjélorrrtót elolyrstrm &ürdomírül
r.ertpolfuépjáratticÉsevagyi€chnil(riokbóltórténókimaradása AzUtazí§ikod!sqiótárrulapjírbarartoáúekmegíeújelése€§€tm vÉteru
es€éú-a felad Sfuwl Utazísi líodí í€ír kóieles a sátlítí§t azurazásircrzödrsmeg}Otésévcle§i(t€júteg lchetósógetbizto§ít

aúóbusz, von t, tujó vary ilá§ ffmélygÁ[íÉ§i eszkóz z U§s §ánár8 rú*|emndási (sáornó) biáo6ftá§ rcgtotésÉíÉ

ioltiégekulxrsttdreliL ffi&ffi"-ffiF,,Tffi:.,ffiffi,§}ffi
x§Etllodtt&cktllárdá! isqlirkjűegmgrgúelirzUtrzósilrodrinríl.ÁmanyibenuUtas

cgk sárnó biáo§ú§t ldvín köEi tlgy a biaosítás ósa8e &

l_ Áz Ut zi§i IBds i€osült s !ne8!9vczeú Múllod&ól cld:mi résaeteliüj57o-a.Anennyibenc§.k§áomóbiáo§itÍ§tköt.rutas"
(száltodai ólzsúfoltság miaq ityen €setbeú kötele§ u erede{ileg alkor ghrnó biáo§tú§ alrpján a birnosító vátlaljq hory
Üvlrasztonszenoaftoirasolto,iagrmagssabbkúegóíiájüill§tve memyibcn sz Ula§ - e Bizto§'ó áltrl reghal&omü crymenyet

éítékü másik §áltodáb€u u uta; ewanemtq Ü uim peOlg nixt_mndjauaaísátreg}ezdeni,2ool"6nrÉszlevmóstval(ale
elfogadni aa, é§ a tólrs88lülóíbórt az ut8zisi imdáír hfuüt. Az minimum !o.000Füfó) a bcfifiteü résnáeÜ rÜjat vis§zdtriti.
U6zi§i lrodártt( nm áll módjróbm a sáIloúánót fi€8ó, o sáoítró tiáosítí§ é§ BBP biáo§itás 6gJdilte3 megkÖÓse Báén
webol<talm nw saeplö igényelet teljesíteni (pl.: teng]m néó óníég lewisa náksl a BiaosÍtó üsszafireti a részvételi űjt1 _ _.," _ ; ".tlí.ii !i I,ii
vary e5mis mslletti ,i"u"l. ' memyibm a Sbmo Kombi §landnd biámítís kerüh mgtOÉse. T[!f;lÍt!6+Cq, il" '|f
z. lÜ uraxsi lrooa prwamtiizetiten szerep|ö sállodák néme$i}e §tomo Kornbi Plus biztmitís megkótóse estéí & biáo§ltó lÚlo

több épílcüEt es^dry-h.grloval is í€nd;kczik. A szállodák az onrésa lswná§íval a befirtett fi§zv€tcÜ Üjú visgatédtt A

"-noj 
a* xoat Űurat- ranos átélolnek rckintik. Az Ut Zí§i réweteli űj visszatgitése abban az esetben tórÉoik úe& hB a

ffiá;á;;ffi;Hffi",ffi; ffiffi;,ilr fróffi ffi;áiö*ff;,i .ö 
" 
úige,r. l bizlosíó által elfogadott Có[ts§{úftödditr3h ű,dór sg+

MKE}] tn i",l,i i, ] r"i r'am
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