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ANACAPRI TRAVEL KFT. 
Székhelye, telephelye: 1023 Budapest Bécsi út 22.      MKEH eng.: R01353/1996/1999. 

Levelezési cím: 1301 Budapest Pf.58. 
Tel./Fax : +36/1/326-3260      +36/1/335-0506      +36/20-451-8364 

E-mail : anacapri@anacapritravel.hu      Internet: www.anacapritravel.hu 
Cégjegyzékszám: 01-09-465632       Adószám: 12103454-2-41 

Az Anacapri Travel Kft. Utazási Irodát nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

UTAZÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött az Anacapri Travel Kft. utazási iroda és a 
megbízó utas (ügynöki iroda) között az alábbi feltételekkel: 

 
1. Az Anacapri Travel Kft. (Cégjegyzék szám: 01-09-465632, Adószám: 

12103454-2-41, MKEH.eng.: R01353/1996/1999) által szervezett külföldi 
utazásokra Ptk.415-416.§-aiban, az  utazási szerződésről szóló 281/2008. 
(XI.28.) Korm.rendeletben, az utazásszervező és közvetítői tevékenységről 
szóló 213/1996. (XII.23.) Korm.rendeletben, valamint ezen feltételekben 
foglaltak az  irányadók.  

Olaszországba nem szükséges vízum útjainkhoz, érvényes személyi igazolvány 
elegendő a határ átlépéséhez. Olaszország éghajlata mediterrán, étkezés főleg 
tésztaféleségekből, salátákból és gyümölcsféleségekből áll. Hivatalos 
fizetőeszköz: euro. Nyelv: olasz. Benzin ára: kb. 1,5 € / liter + autópályadíj. 
Áramforrás: 220V. Előhívószám: +39. Magyar Nagykövetség címe: Róma, Via 
dei Villini 16. Telefon: +390644230598 

2. Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az utazást a megrendelő utazási 
irodától az utas megrendelte, a díjelőleget befizette, az Anacapri Travel Kft. 
elfogadta, a jelentkezést nyilvántartásba vette és mindazokat írásban 
visszaigazolta és a megrendelő aláírta. 

3. Az utazási szerződés tartalmazza: az utazás időtartamát, az egyes 
részszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a 
részvételi díjakat az Anacapri Travel Kft által közzétett tájékoztató alapján, 
továbbá tartalmazza a megrendelés visszaigazolását is. Az adatokban 
bekövetkezett változásokról az Anacapri Travel Kft. az ügyfeleit tájékoztatja 3 
napon belül. Az útlevél kiváltását (esetleges vízumoztatást) a megrendelő 
végzi. 

4. Az Anacapri Travel Kft. útjainak részvételi díja az utazás programjában 
meghirdetett közvetített szolgáltatások árát, eljárási díját, a szervezés járulékos 
költségét tartalmazza.  

A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítást (BBP = baleset-
betegség-poggyász) és az útlemondási biztosítást (sztornó biztosítás), melyek 
nem kötelezőek, de ajánlottak! 

Az útlemondási biztosítás a részvételi díj 5%-ka, mely foglaláskor előleggel 
köthető. 

(Részvételi díj utalása esetén, az útlemondási biztosítást aláírva faxon kell 
visszaküldeni a szerződéssel együtt a foglalás napján irodánknak!) 

Az utasbiztosítást az út indulása előtt érdemes megkötni baleset-betegség-
poggyászra. 

5. A részvételi díj megállapítása a program szerinti szolgáltatások alapján 
történik. Megrendelésnél a részvételi díj 40%-a fizetendő foglalóként. 
(Esetenként szigorúbb feltételek érvényesek, melyeket a szerződésben mindig 
feltüntet az Iroda). A fennmaradó összeget 20 nappal az indulás előtt be kell 
fizetni.20 nappal az indulás megkezdése előtti jelentkezésénél a teljes összegű 
részvételi díj fizetendő. Iroda nem fizetés esetén értékesítheti az utas helyét! 

6. A fizetési határidő be nem tartása (utas és utazási iroda egyaránt) esetén az 
Anacapri Travel Kft. az utazási szerződést jogosult megszűntnek tekinteni, és a 
férőhelyet más utasnak értékesíteni vagy a megrendelt szolgáltatást lemondani. 

7. A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, 
közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt az Anacapri Travel 
Kft. a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal 
felemelheti. Ha részvételi díj emelése 8%-ot meghaladja, akkor az utas az erről 
kapott értesítéstől számított 3 naptári napon belül írásban elállhat a 
szerződéstől és a befizetett részvételi díj részére maradéktalanul 
visszafizetendő. 

8. Az Anacapri Travel Kft., az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett 
utaslétszám – 35 fő – hiányában az utazás megkezdése előtti 20. napig a 
befizetett díj visszafizetése mellett a szervezéstől elállhat. Erről az ügyfelet 3 
napon belül értesíti. Visszafizetésre az irodában befizetett összeg kerül. 

9. Az Anacapri Travel Kft. nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ill. abból 
visszatéríteni, ha az ügyfél a szolgáltatást saját elhatározásából vagy 
érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. (Áttenni társasutat, csak 
társasútra lehet, megegyezéssel!) 

10. Az utas az utazás előtt 60 nappal lemondhatja az utazást, minden költségtérítés 
nélkül. (Esetenként 2.500,- Ft / fő ügyintézési díjat számít fel az iroda, a 

külföldi partner szerződésében szereplő foglalási, fizetési és lemondási 
feltételei szerint.) Szervezett utazás, üdülés esetén 60-35 nap közötti lemondás 
esetén a részvételi díj 10%-t kell költségtérítésként fizetni. Ha a lemondás 35 
napon belül történik az alábbi költségek terhelik a megrendelőt: 

34-21 nap között a részvételi díj 20%-a 
20-11 nap között a részvételi díj 50%-a 
10-5 nap között a részvételi díj 75%-a 
5 napon belül a részvételi díj 100%-át számítjuk fel kötbérként. 

Zárt csoportok lemondási feltétele külön megegyezés szerint történik az 
Anacapri Travel Kft. és a megrendelő csoport között. Ezt a szerződésben 
minden esetben külön feltüntetjük. 

11. Saját poggyászáról az utazás során az utas maga köteles gondoskodni, kivéve 
ha a továbbszállítás vagy megőrzés céljából a szállító vagy szolgáltató felelős 
képviselője átvette. A buszt, tele csomagokkal, a gépjárművezető őrizetlenül 
nem hagyhatja. Defekt vagy meghibásodás, és az ezekből fakadó időkiesés 
miatt az utasok kárigényüket közvetlenül a busztársaságon tudják 
érvényesíteni. 

12. Ha az utazás teljesítése a szerződéskötéskor még előre nem látható rendkívüli 
körülmények – mint háború, sztrájk, belső zavargások, járvány, fennhatósági 
rendelkezések, figyelmeztetés, repülőnél leszállási jog megvonása, a 
szálláshelyek vagy a szállító eszközt elkobzása, embargó, természeti 
katasztrófa, időjárási viszontagságok, a szálláshelyek megrongálódása/ vagy 
műszaki hiba következtében az utazás veszélybe kerül vagy akadályba 
ütközik, úgy az irodának jogában áll az utat lemondani ill. ezen okok miatt a 
szolgáltatások elmaradásáért nem tud felelősséget vállalni. Közlekedési 
vállalatok késése, szolgáltatások elmaradásáért felelősség az utazási irodát 
nem terheli. Ilyen esetekben az irodánk igyekszik maximálisan mindent 
megtenni, ami az adott helyzetben lehetséges. Az alvállalkozótól bérelt 
busz esetén (pl.: defekt, busz mentése) javításhoz szükséges idő és ehhez 
kapcsolódó időkiesés az alvállalkozó busztársaságot terheli. Ebből fakadó 
kárigényt közvetlenül a busztársaságnak kell az utasnak bejelenteni! 

13. Az Anacapri Travel Kft. az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként 
kedvezményes áron értékesítheti. Ebben az esetben a korábban teljes árat 
fizető utasoknak visszatérítés nem biztosítható, így tudjuk garantálni az ő 
utazásukat is, az induláshoz szükséges minimum létszámmal!  
Társasútjainkon a megjelölt fakultatív programok nem kötelezőek! 
Lehetőség nyílik egyénileg a műemlékek megtekintésére helyi 
közlekedéssel. 

14. Az Anacapri Travel Kft. szervezett útjait budapesti indulással szervezi, 
nagyobb létszám jelentkezésénél a távolabbi helyről való indítás esetén az 
utazási iroda pótdíjat számol fel. Szervezett társas útjainknál a meghirdetett 
indulási idő előtt fél órával a megrendelő köteles az idegenvezetőnél 
jelentkezni. Az utas késéséből származó károk tekintetében az utazási irodát 
nem terheli felelősség. 

15. Az Anacapri Travel Kft. fenntartja a jogát a programok azonos jellegű és 
értékű programokra történő felcserélésére, valamint a szálláshelyek 
kategórián belüli változtatására kivételes esetekben. (Indulás előtt 7 nappal) 

16. Az utazás során a megrendelő utas hirtelen megbetegedése esetén azokban az 
országokban, amelyekkel Magyarország egészségügyi egyezményt kötött, 
ingyenesen részesül a feltétlenül szükséges gyógykezelésben. Más országok 
esetében a felmerült költségek végett a kötött biztosítás keretében és feltételei 
szerint kell eljárni. 

17. Az Anacapri Travel Kft. biztosítási díj ellenében az utas kérésére baleset-
betegség és poggyászkárra tudja biztosítani ügyfeleit, a meghatározott 
biztosítási feltételek szerint. (ATLASZ Biztosító Zrt.) Biztosítás hiányában az 
utazási iroda külföldön az esetleges káreseményért felelősséget nem tud 
vállalni az utas felé. Biztosítás máshol is köthető! 

18. Repülőutakkal kapcsolatban a repülőtársaságok utazási feltételei az utazási 
irodával kötött utazási feltételek részeseivé vállnak. Előre nem közölt 
közbeeső leszállásra, repülőgép vagy repülőtársaság cseréjére sor kerülhet. Az 
útipoggyász súlya a mindenkor érvényes repülési előírás szerint lehet, túlsúly 
csak a menetrendszerinti gépeken lehet, amit különdíj terhel. 
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19. Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az ügyfél kifogásait az utazás 
tényleges befejezését követő 8 napon belül írásban az irodába eljuttathatja. A 
kifogásra okot adó eseményt, színhelyet az iroda idegenvezetőjével, 
csoportkísérőjével jegyzőkönyvbe kell venni, annak hiányában a mindenkori 
szolgáltatóval közölni, és írásban rögzíteni. Ennek elmulasztása esetén, az 
utazási iroda utólagosan reklamációt nem tud elfogadni vagy utólagosan 
segíteni nehezen tud. A közlések késedelméből eredő károkért a megrendelő a 
felelős. (Ptk. par. 4. bekezdése) 

Budapesti ügyeleti telefonszám: +36-1-326-3260, +36-20-451-8364 
Fax: +36-1-335-0506 
E-mail: anacapri@anacapritravel.hu 

20. Utazási irodák, ügynöki irodák, utazásszervezők által létrejött megrendelések és 
utazási szerződések esetében az iroda csak az általa az utazást közvetítők 
részére átadott ismertetőben foglalt információkért vállal felelősséget, valamint 
jelen szerződést a megrendelővel aláíratni és az utazással kapcsolatos anyagot, 
programot átadni köteles. 

21. Az Anacapri Travel Kft. utasai jelen utazási szerződés mellett elfogadják és 
tudomásul veszik a külföldi partner szállásaira vonatkozó külön szerződési 
feltételeket, házirendet, stb. 

22. Az Anacapri Travel Kft. és a vele szerződést kötő ügyfél az utazással 
kapcsolatban felmerülő, közvetlen tárgyalások útján el nem rendezhető vitás 
kérdése eldöntésére jogvita esetén a Fővárosi Bíróság kizárólagos hatáskörét és 
illetékességét állapítják meg. 

23.  Anacapri Travel Kft. utazási iroda vagyoni biztosíték biztosítása: 

„Az Anacapri Travel Kft. utazási iroda a működéséhez előírt vagyoni 
biztosítékra szerződést kötött a QBE Insurance (Europe) Limited 
Magyarországi Fióktelepével (QBE Atlasz Biztosító, címe: 1143 Budapest, 
Stefánia u. 51, telefon: 460-1400). A vagyoni biztosíték területi hatálya az 
Anacapri Travel által Magyarországról külföldre és belföldre szervezett 
valamennyi utazás. A biztosítás kötvényszáma VBB/2010/004, összege 
11.400.000,- Ft, (azaz tizenegymillió-négyszázezer forint) és VBB/2010/004B, 
összege 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint), mely célja az utazásszervezői 
tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése.” 

A fentiek tételes közlését a 2009. évi LXXVI. tv., (amely a szolgáltatási 
tevékenység folytatásának szabályairól szól), 34.§. (1) bekezdésének g) pontja 
kötelező jelleggel előírja. 

24. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak mint engedélyező, 
nyilvántartást vezető, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak az 
elérhetőségei:  

Címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.  

Tel.: 06-1-458-5800    Fax: 06-1-458-5865    E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu 

 

  .............................................  
 Keltezés 

  ................................................................  
 Aláírásommal elfogadom a szerződésben foglaltakat! 

 

 


