UTAZÁSI SZERZŐDÉS
(1 NAPOS -SZÁLLÁS NÉLKÜLI UTAK ESETÉN)
Amely létrejött egyrészről a KANTAVÁR UTAZÁSI IRODA (7621 Pécs,Rákóczi u.67.. Tel..:72/525-686, Fax:72/525-685, Email: info@kantavar.hu , web: www.kantavar.hu, Bankszámlaszám: Budapest Bank ZRT. Pécs 10102440-45091200-01000000
MKEH eng.száma : U-000598) mint utazásszervező, a továbbiakban szervező, másrészről
Utas neve : ………
Lakcíme: ………….
Utazási szerződés létrejötte : Az utazási utazási szerződés létrejön , ha az Utas írásban megrendelte és megismerte az utazási
feltételeket, valamint a részvételi díjat befizette, BBP biztosítás megkötése irodánk feltétele.
Fizetési feltételek : Megrendeléskor teljes összeg befizetése kötelező.
Részvételi díj: Tartalmazza az autóbusz vételdíját, az idegenvezetést.
Az ár nem tartalmazza a belépőket, BBP biztosítás díját.
Utazási szerződés megszünése :
A Kantavár Utazási irodához szükséges legkisebb létszám hiányában az utazás megkezdése előtti 5. napig szerződéstől elállhat.
Min. létszám 40.fő. Útjaink 40 fő befizetése esetén indulnak a meghirdetett áron. Kisebb autóbusszal is elindítjuk utazásainkat ennek
felára 1000-de max 5000 Ft/fő felárat jelent melyet az út lemondási határidejével együttesen jelezhetünk, ha úgy döntünk a kisebb
létszámú utat megtartjuk a kijelölt felárral. Az utazási szerződés elfogadásával ennek tényét is el kell fogadni hisz igy tudjuk garantálni
95 %-ban, hogy meghirdetett útjaink elinduljanak.
Amennyiben az út létszám hiány miatt nem indul, 2 alternatíva lehetséges:
Az utas igényt tarthat az eredetivel azonos értékű szolgáltatásra
Az utas kérheti a részvételi díj visszatérítését
Amennyiben az utas lemondja, az utat az alábbi költségek terhelik :
30-15 napon belüli lemondás esetén
14-7 napon belüli lemondás esetén
6 napon belüli lemondás esetén

30 % ( de min. 3000 Ft/fő kötbér )
50 %
100 %

További feltételek : A szolgáltatással szembeni kifogásokat mindig az idegenvezetőnek kell jelezni, aki a kifogást a
jegyzőkönyvbe rögzíti és az utasnak átad egy példányt.
Az idegenvezető tájékoztatja a Kantavár utazási irodát a kifogásokról. A kárigényt a hazaérkezés követő 8.munkanapon belűl a
Kantavár Utazási irodának írásban kell jelenteni és mellékelni kell a helyszínen felvett jegyzőkönyvet. A Kantavár Utazási iroda
felülvizsgálja a kárigényt és 30 napon belűl tájékoztatja az Utast.
Az Utas a poggyászának őrizetéről gondoskodik.
A Kantavár Utazási irodával szervezett utazásokkal kapcsolatos perben a felek alávetik magukat a Pécs városi kizárólagos
illetékességének.
A szerződésben foglaltakat megismertük , azt megértve a feltételeket elfogadtuk.
Az alábbiakban a 2007. évi CXXVII. tv. 2011.01.01-től hatályos módosításban szereplő 206§-a szerint a megfelelő kocka
bejelölésével felelőséggel nyilatkozom , hogy az Utazási iroda álltal nyújtott szolgáltatásokat
⎔ nem adóalanyként vagy adóalanyi minőségben / azaz utasként/
⎔ adóalanyként saját nevemben és javamra, azaz végső felhasználóként / azaz utasként/
⎔ adóalanyként saját nevemben, de más javára / azaz nem utasként veszem igénybe.
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…………………………….
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