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Utazásközvetítői  irodája:  8230  Balatonfüred,  Petőfi  Sándor  utca 
68.  /  Működési  engedély  száma:  1/1298-2/2007  által  képviselt 
utazásszervező (továbbiakban utazási vállalkozó), és
a  szerződés  pozíciószáma  alatt  nyilvántartott  ügyfél (név  és 
lakcím  a  visszaigazoló  dokumentumon)  mint  utazási  szolgáltatást 
igénybe  vevő  (továbbiakban  utas)  között,  külföldi  szálláshely 
szolgáltatás  igénybevétele  tárgyában  a  281/2008  (XI.28.)Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint:

1./ A Vacansoleil  B.V.  az utas  megrendelése alapján egy  külföldi 
szálláshely  igénybevételére  köt  szerződést az  utas  javára.  A 
szállásszolgáltatás  helyszíne,  a  szállásszolgáltatás  kezdőnapja,  az 
elutazási nap, a szálláshely típusa és a fizetendő díjtételek a jelen 
szerződés  pozíciószáma  alatt  nyilvántartott  visszaigazolási 
dokumentumon rögzített adatokkal egyeznek meg.
1.1./ A szálláshelyeken maximálisan igénybe vehető fekvőhely szám 
6  fő  (jellemzően  4  felnőtt  2  gyermek).  Egyes  szálláshelyek 
maximális személy-létszáma az előbbinél alacsonyabb lehet, a 
létszámot a megrendeléskor a felek egyeztetéssel rögzítik. Az utas a 
szálláshelyet  igénybe  vevő  létszámot  a  vele  utazó(k)  nevének  és 
születési dátumának megadásával közli.
1.2./ A szolgáltatást nyújtó vállalkozás megnevezése:
Vacansoleil B.V. Marinus van Meelweg 16. NL-5657 E.N. Eindhoven 
Hollandia
1.3./ Utazás módja:  egyénileg
1.4./ A  szállásszolgáltatás,  valamint  az  egyéb  választható 
szolgáltatások  díja  a  szerződés  pozíciószáma  alatt  nyilvántartott 
visszaigazolási  dokumentumon  rögzített  adatokkal  egyezik  meg. 
Foglalási  költség: 3 600.-Ft foglalásonként (max.  3 szálláshely 
egy  foglalási  számon) Az  utazás-képtelenségi  biztosítás 
(stornóbiztosítás) összege  a  szolgáltatások  és  néhány  egyéb 
rendelési tétel összegének 1,4 %-a.
A  fentiek  alapján  jelen utazási  szerződés  értelmében  utasnak 
minősülő személyekre vonatkozóan utazásképtelenségre vonatkozó 
(storno) biztosítási szerződés áll fenn a Vacansoleil Hungária Kft és 
a  QBE  Insurance  (Europe)  Limited  között.  Ezen  szerződés 
értelmében  egy adott  biztosítási termék vonatkozásában abban 
az  esetben  minősülnek  biztosítottnak  az  utazási  szerződésben 
utasként megjelölt természetes személyek,  ha az adott biztosítási 
termékre  vonatkozóan  az  utazási  szerződésben  feltüntetett 
biztosítási  díj  a  foglalással  egyidejűleg  hiánytalanul 
megfizetésre  került. A  Biztosító  kockázatviselése 
utazásképtelenségre  vonatkozó  biztosítás  vonatkozásában  az 
utazási  szerződés  megkötésével  egyidejűleg,  de  legkorábban  a 
biztosítási díjnak a Vacansoleil  Hungária Kft. vagy megbízottja felé 
történő megfizetését követően kezdődik meg. 
Az  utazásképtelenségre  (storno)  biztosításra  vonatkozóan 
érvényes  feltételek:  a  biztosítási  szerződés  részét  képezik  az 
Kalkulált Útlemondási biztosítási szabályzat, melyet a QBE határoz 
meg,  az utazási  szerződés  feltételeinek  elfogadásával 
egyidejűleg az utazási szerződés Szerződője nyilatkozik arról, hogy 
a  biztosítási  feltételeket  megismerte,  és  az  abban  foglaltakat 
magára és az utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadja el,  a 
biztosítás szerződési feltételek megtekinthetők a www.vacansoleil.hu 
oldalon, illetve az értékesítő utazási irodákban.
Biztosítási  eseteknél  az  utasoknak  közvetlenül  a  Biztosítóval  kell 
felvenni a kapcsolatot.

2./ Előbbi  felsorolások  értelmében a szerződés fenti  pozíciószáma 
alatt  nyilvántartott  visszaigazolási  dokumentum  a  jelen  szerződés 
elválaszthatatlan  mellékletét  képezi,  a  visszaigazoláson  szereplő 
összeg  befizetésével  a  szerződés  az  utas  és  az  utazási 
vállalkozó között létrejön.
Az  utazási  szerződés  feltételeinek  elfogadásával  egyidejűleg  az 

utazási szerződés Szerződője nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatást 
nem adóalanyként, azaz Utasként veszi igénybe, a szerződő saját 
nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) 
veszi igénybe. 
Ha  az  utazási  szolgáltatás  megrendelője  harmadik  személy 
utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor 
ezen harmadik személy utazó(k) értesítéséről a megrendelő köteles 
gondoskodni.  Ebben az esetben az utazási szerződés szerint  az 
utazás megkezdéséig az utast megillető jogok és az utast terhelő 
kötelezettségek  a  harmadik  személy  utazó(k)  érdekében 
szerződést kötő megrendelőt jogosítják, ill. terhelik, ide nem értve 
azokat  a  kötelezettségeket,  amelyek  természetüknél  fogva  csak 
személyesen  az  utazó(ka)t  érinthetik,  (pl.  útlevél,  vízum 
érvényessége)

3./ A  fenti  díjak  abban  az  esetben  tartalmazzák  az  utazással 
kapcsolatos baleset- betegség- és poggyász-biztosítás díját, ha ez 
tény  a  jelen  szerződés  pozíciószáma  alatt  nyilvántartott 
visszaigazolási  dokumentumon  a  számlázott  díjtételek  között 
szerepel,  „Utazási   biztosítás” és vele egy sorban a  befizetendő 
összeg megjelölésével. Ennek hiányában az utas tudomásul veszi, 
hogy  az  ilyen  utazások  esetében  kifejezetten  ajánlott  biztosítási 
védelemről az egyéni utazási kockázatának mérlegelése után  saját 
hatáskörben  gondoskodik.  Az  utazási  biztosítás  nélküli  külföldre 
lépést  az  utazási  vállalkozó  nem  javasolja,  annak  rendkívüli 
kockázatai miatt.

4./ Az utazási szolgáltatások díját az utazási vállalkozó a 2013-as 
turisztikai szezonban nem változtatja, így az áremelés lehetséges 
mértékéről nem rendelkezik.

5./ Az  utazási  vállalkozó  legkésőbb  a  szállás-szolgáltatás 
kezdőnapja előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal a szolgáltatási 
szerződéstől elállhat.

6./ Ha az utazási vállalkozó nem az utas érdekkörében felmerült 
okból áll el az utazási szerződéstől, úgy
6.1./ az  utas  az  eredetivel  azonos,  vagy  magasabb  értékű 
helyettesítő szolgáltatás igénybevételére  tarthat  igényt,  ha ennek 
nyújtására az utazási vállalkozásnak lehetősége van.
6.2./ ha az utazási  vállalkozó helyettesítő szolgáltatás nyújtására 
nem képes, vagy az utas ezt nem fogadja el, az utas követelheti a 
befizetett  szállásdíj  azonnali  visszatérítését,  a  díj  után  kamat 
megfizetése mellett.  A kamat  mértékét  a  281/2008 (XI.28.)Korm. 
6.§.-a  szabályozza.  Ha  a  helyettesítő  szolgáltatás  az  eredetinél 
alacsonyabb  értékű,  úgy  az  utazási  vállalkozó  köteles  a 
díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. A fentieken túlmenően az 
utazási  vállalkozó  köteles  az  utasnak  az  elállás  következtében 
felmerülő kárát is megtéríteni, kivétel, ha az elállásra a következő 
ok  miatt  kerül  sor:  Az  emberi  életet  és  egészséget  illetve  a 
vagyonbiztonságot  veszélyeztető  körülmény  merül  fel,  amely  a 
szerződéskötéskor nem volt  előre látható és az adott  helyzetben 
elvárható gondossággal nem volt elhárítható.

7./ Az  utas  a  szállásszolgáltatás  megkezdése  előtt  az  utazási 
szerződéstől  írásban  tett  nyilatkozattal  elállhat  az  alábbi 
feltételek mellett, ld. 7.1. Ha az utas azért áll el e szerződéstől, mert 
az  utazási  vállalkozó  az  utazási  szerződésben  foglaltakat 
lényegesen  módosítani  kívánja,  az  utast  a  10./  pontban 
meghatározott jogosítványok illetik meg.
7.1./ Elállási feltételek: Az utas a szolgáltatás megkezdése előtt az 
utazási  szerződéstől  írásban  tett  nyilatkozattal  bármikor  elállhat. 
Elállási időponton azt a dátumot kell érteni, amikor az utas elállási 
szándékát írásban bejelenti, és erről az utazási vállalkozó tudomást 
szerez. Ha az utas a saját  érdekkörében felmerült  okból áll  el  a 
szerződéstől az utazás megkezdése előtt, akkor a külföldi szállás-
szolgáltató  rendelkezésének  megfelelően  a  kötbér 
megfizetésének kötelezettsége  az alábbiak szerint  merül  fel  az 
utas terhére:
7.1.1./ Az első részlet befizetésével megvalósult  foglaló összege 
nem kerül visszafizetésre.
7.1.2./ További elállási feltételek, kötbér felmerülése, mértéke: 
7.1.2.1./ A  szolgáltatás  kezdőnapját  megelőző  43.  nap  előtti 
időpontig az utas a szerződéstől elállhat. Ekkor a 7.1.1./ pontban 



megjelölt,  és  a  9./  pontban  részletezett  foglaló  érvénybe  lépésén 
felül az utazási vállalkozó az utassal szemben kötbér-követelést nem 
támaszt.
7.1.2.2./ Kötbér  felmerülése,  annak  mértéke:  A  szolgáltatás 
kezdőnapját megelőző 28. és 42. nap között történő elállás esetén a 
lefoglalt  szállás-szolgáltatás  értékének  60%-a.  A  szolgáltatás 
kezdőnapját megelőző 28. napnál későbbi elállás esetén a szállás-
szolgáltatás  értékének  90  %-a.  A szolgáltatás  kezdőnapján  vagy 
annál  későbbi  elállás esetén  a  szállás-szolgáltatás teljes  értéke 
kötbér.

8./ Változtatások, személyek módosításának feltételei: 
Az utas részéről  felmerülő -  a szerződés megkötése után igényelt 
szolgáltatás-változtatásokat vagy a pótlólagos igények kielégítését az 
utazási  vállalkozó  megkísérli  költségmentesen  teljesíteni, 
amennyiben arról  2013. március 01. előtt  értesítést  kap az utastól. 
Ennek feltétele, hogy az eredetileg megrendelt szálláshely típus és 
az éjszakák száma változatlan maradjon.
-  Az előbbi  időpont  utáni,  vagy rövid  határidejű  változtatásokat  az 
utazási  vállalkozó  csak  elállásként  tudja  kezelni,  és  az  elállási 
feltételeket alkalmazza.

− A szerződő  utas  neve,  vagy  a  vele  utazók  személye  az 
utazás  kezdetéig  megváltoztatható.  Az  ezzel 
összefüggésben  felmerülő  adminisztratív  költségekért  az 
utazási vállalkozó 7500 Ft-ot számít fel.

−

9./ Fizetési feltételek:
9.1/ A  lefoglalt  szállás-szolgáltatások  (bungalow-sátor,  mobilház, 
szállodai  szoba  vagy  kempinghely-foglalás)  esetében  a  következő 
összeg fizetendő foglalóként:  szállásdíj 25%-a + foglalási költség 
+ stornóbiztosítás díja. A foglaló szállásdíj tartalma az 1.2./ pontban 
megnevezett  külföldi  szolgáltató partnert  haladéktalanul megilleti.  A 
többi két díjtétel sem esik visszafizetési kötelezettség alá, így ezek 
összege az utas elállása esetén nem visszatéríthető.
9.2./ Az első befizetési  részletként megjelölt  foglaló összegen felül 
felmerülő  (második befizetendő  részlet)  összegnek  az  utazást 
megelőzően, a szolgáltatás kezdőnapja előtt legkevesebb 52 nappal 
a  megadott  bankszámlára  meg kell  érkeznie.  A pontos  időpont  a 
visszaigazoló dokumentumon szerepel, annak megadását a külföldi 
szolgáltató  és nem az utazási vállalkozó végzi.
9.3./ Az utazás kezdőnapja előtti 6 héten belül megtett foglalások 
esetén az  utas  részéről  a  díjak  befizetése  egy  összegben 
esedékes,  a  visszaigazoló  dokumentum  kézhezvételével 
egyidejűleg. Az  utas  részéről  történő  befizetéssel  egyidejűleg  az 
utazási szerződés érvénybe lép. Az ilyen befizetések foglaló-tartalma 
az a 9.1./ pont ban szereplő számítási rend szerint érvényes.
9.4/ Amennyiben a bekért  díj a megjelölt határidőben  nem érkezik 
be az utazási vállalkozó bankszámlájára, úgy ez az utas mulasztása. 
Amennyiben a befizetés a határidőtől számított 5 munkanapon 
belül  sem  teljesül,  a  foglalás  törlésre  kerül,  az  érintett 
szálláshellyel az utazási vállalkozó szabadon rendelkezik. Az utazási 
vállalkozó jogosult az elállási díjak figyelembe vétele mellett az 
esedékes díjat behajtani. Az utas részéről már befizetett összeg az 
elállási jogosultságok  figyelembe vétele mellett beszámításra kerül. 

10./ Az utazási vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy segítséget 
nyújt az utasnak, amennyiben nehézségei támadnak amiatt, hogy az 
utazási  szerződés  hibás  teljesítése  olyan  harmadik  személy 
magatartására  vezethető  vissza,  amely  személy  az  utazási 
szerződés  tartalmának  teljesítésével  nincsen  kapcsolatban,  és  a 
hibát az utazási vállalkozó kellő gondosság gyakorlása mellett sem 
láthatta előre, illetve nem volt képes elhárítani, vagy vis maior esete 
következik be.

11./ Az utas esetleges kifogásait a szálláshelyet üzemeltető helyi 
szálláshely-szolgáltatóval,  vagy  az  utazási  vállalkozó  helyi 
képviselőjével  haladéktalanul  köteles  közölni,  és  arról  a 
helyszínen  jegyzőkönyvet  felvetetni. Amennyiben  a  helyi 
szolgáltató a panaszt nem orvosolta, úgy az utas köteles az utazási 
vállalkozót  24 órán belül  tájékoztatni.  A tájékoztatáshoz az utazási 
vállalkozó  nyilvános  telefonszámai  és  üzenetrögzítő  áll 
rendelkezésre.

12./ A jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a PTK, 
valamint  a  281/2008  (XI.28.)Korm.  Rendeletben  foglaltak  az 
irányadók.  A  szerződő  felek  minden  vitás  kérdésben  a 
megegyezésre törekednek. 
13./  Az  utas  a  vele  együtt  utazó  személyek  nevében,  jelen 
szerződés  aláírásával  egyidejűleg  elismeri,  hogy  az  utazási 
vállalkozónak  a  szálláshelyre  vonatkozó  magyar  nyelvű 
tájékoztatóját (katalógusát) átvette, annak jellemzőit megismerte és 
elfogadta.
14./ A jogszabály(ok), illetve a Vacansoleil B.V. Utazási feltételeinek 
időközbeni változása miatt általános feltételeink is a jogszabálynak, 
illetve  a  Vacansoleil  B.V.  megváltozott  feltételeinek  megfelelően 
módosulnak.  A  jogszabályok  és  a  Vacansoleil  B.V.  utazási 
feltételeinek  hatályos  szövege  a  honlapon,  illetve  az 
utazásközvetítő irodájában elérhető.
15./ Az  utas  köteles  az  utazásra  vonatkozó  mindenkori 
jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél, -vám, -devizajogszabályok, 
egészségügyi  előírások  valamint  a  fogadó  ország  beutazási 
szabályait, törvényeit és tradícióit betartani. Ezek elmulasztásából 
illetve megszegéséből eredő károk az utast terhelik. 

16./ Fenti  szerződést  felek  elolvasták,  azt  megértették,  és  mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

A katalógusban  esetlegesen  előforduló  sajtóhibákért  felelősséget 
nem vállalunk.
Kizárólag  a  Vacansoleil  szálláshelyeiről  (mobilházak,  sátrak, 
kempinghelyek) áll módunkban információt adni.  

Kelt: Balatonfüred, 

_________________ ___________________

Kozma Sándor Utas
ügyvezető igazgató


