
1.  Megrendelés, a szerzôdés létrejötte
1.1. A megrendelés történhet irodáinkban személyesen, illetve írásban (levél, telefax

vagy e-mail).
1.2. Az utazási szerzôdés az Utas és az Utazásszervezô között az utazási szerzô-

dés aláírásával, vagy elektronikus úton (e-mail) történô megküldésével, vagy a
jelentkezés nyilvántartásba vételével és az elôleg megfizetésével, illetve jogi
személyek esetében az utazás írásos megrendelésének átadásával egyidejûleg
jön létre.

1.3. A megrendelés visszaigazolásával egyidôben az utasnak a részvételi díj 40%-át
kell elôlegként megfizetni, a részvételi díj fennmaradó részét pedig legkésôbb
az utazás megkezdése elôtt 30 nappal kell kiegyenlíteni, kivéve, ha a külföldi
közremûködôvel kötött szerzôdés alapján ennél korábbi teljesítésre van szük-
ség. Ebben az esetben az adott útra vonatkozó szerzôdés-kiegészítés tartal-
mazza a korábbi határidôt.

1.4. Csak a teljes részvételi díj befizetését követôen áll módunkban rendelkezésre
bocsátani a részvételi jegyet (voucher). Amennyiben a teljes részvételi díj a fent
megadott határidôig nem kerül kiegyenlítésre, úgy utazásszervezô jogosult a
szerzôdéstôl elállni és/illetve a részvételi jegyet (voucher) visszatartani.

1.5. Ha a jelentkezéskor az utas nem csak saját nevében, illetve közeli hozzátarto-
zói nevében jár el, hanem további utas nevében és részére is szerzôdést kíván
kötni, és az eljáró személy a további utasok részérôl meghatalmazást nem csa-
tol, az estleges jogosulatlan ügyvitelébôl, eljárásából fakadó – az Utazásszerve-
zôt ért, illetve annak oldalán felmerülô – károkért és költségekért az eljáró sze-
mély teljes anyagi felelôsséggel tartozik. Eljáró személy köteles minden, az uta-
zási szerzôdéssel kapcsolatosan birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a további
utas(ok) részére haladéktalanul továbbítani.
Az utas, illetve képviselôje az utazási szerzôdés aláírásával egyidejûleg nyilat-
kozik is, hogy ô, és azok a személyek, akik nevében megrendelte a szolgálta-
tást, mindannyian természetes személyként, saját részükre veszik igénybe az
utazási szolgáltatást. Ezt követôen a természetes személyt jogi személyre nem
lehet módosítani. Jogi személy esetén, megrendeléskor végfelhasználói nyilat-
kozatot kell tennie a megrendelônek a Grand Tours felé.

2. A részvételi jog átruházása („névmódosítás”), kiegészítô szolgáltatások
(„kívánságok”) módosítása

2.1. Az utas jogosult részvételi jogát harmadik személy részére engedményezni. Eb-
ben az esetben az utas köteles az Utazásszervezôt az engedményezésrôl ha-
ladéktalanul tájékoztatni és az engedményezési okiratot az Utazásszervezô ren-
delkezésére bocsátani.

2.2. Az utas jogosult továbbá az utazási szerzôdésben megjelölt kiegészítô szolgál-
tatások („kívánságok”) módosítását kezdeményezni.

2.3. Az utas köteles mindkét esetben az Utazásszervezô, módosítással felmerülô
költségeit (min. 25 m/alkalom) a módosítással egyidejûleg megtéríteni.

3. Elállás (útlemondás) az utas részérôl
3.1. Az utas jogosult az elutazást megelôzôen az utazási szerzôdéstôl elállni. Az el-

állást az utas köteles az Utazásszervezônek haladéktalanul írásban bejelente-
ni. Az elállás következtében az utasnak az útlemondás idôpontjához igazodóan
az alábbi bánatpénzt kell megfizetni: – Az utas – csoportos megrendelés esetén
a megrendelô – az utazást megelôzô 60. és 35. nap, szálláshely (apartman)
igénybevételére irányuló utazási szerzôdés esetén 60. és 45. nap közötti idô-
szakban az utazást 25% bánatpénz megfizetése mellett mondhatja le.
– Ha az utas az utazás megkezdése elôtti 35 napon belül, illetve szálláshely
(apartman) igénybevételére irányuló utazási szerzôdés esetén 45 napon belül
lemond, illetve egyéb okból nem vesz részt, az alábbi bánatpénz megfizetésére
köteles: 44-35. nap között a részvételi díj 35%-a, 35.-14. nap között a részvéte-
li díj 80%-a, 14 napon belüli lemondás esetén, illetve ha az utas a lemondását
nem közli, a részvételi díj 100%-át köteles megtéríteni.
Hatvan napnál korábbi elállás esetén utas köteles megtéríteni Utazásszervezô-
nek a külföldi partner által a lemondásra tekintettel érvényesített költségeit.

3.2. Ha az utazás nem kerül lemondásra, de az utas a lefoglalt szálláshelyet nem ve-
szi igénybe (no show), úgy a teljes részvételi díjnak megfelelô bánatpénz fize-
tendô.

3.3. Elállás, valamint az utazás lemondás nélküli meg nem kezdése (no show) ese-
tén az utas köteles továbbá megfizetni az Utazásszervezônek az utas elállásá-
val illetve az utazás lemondás nélküli meg nem kezdésével (no show) felmerült
minden költségét.

3.4. Az útlemondás esetére szóló biztosítás (storno) – amennyiben az utas ezt az
utazás foglalásával egy idôben (de legkésôbb 7 nappal, az elôlegfizetés után)
irodánknál vagy partnereinél megköti — a biztosítási feltételeknek megfelelôen,
a fizetendô bánatpénz meghatározott részének összegét megtéríti.

4. A szálláshelynek a lefoglalt idôtartam végét megelôzô elhagyása
Ha az utas a szálláshelyrôl a lefoglalt idôtartam vége elôtt utazik el, errôl a kulcs-
átadó helyet vagy fogadó irodát haladéktalanul értesíteni köteles. Amennyiben
az utas az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hazaérkezést kö-
vetôen a szálláshelyre vonatkozóan panasszal nem élhet, részvételi díj vissza-
térítésre igényt nem támaszthat.

5. Hibás teljesítés (reklamáció)
5.1. Ha az utas a szálláshelyen, a katalógusban feltüntetett kondícióktól eltérôen hi-

ányosságokat tapasztal, azt a kulcsátadó helyen/fogadó irodánál/recepción/ki-
helyezett képviselônél jelentheti be, az észlelést követôen haladéktalanul.

5.2. Amennyiben a hiba, hiányosság kiküszöbölése nem lehetséges, illetôleg azt a
kulcsátadó hely/fogadó iroda/recepció/kihelyezett képviselô nem vállalja, arról a
kulcsátadó helyen/fogadó irodában/recepción/kihelyezett képviselônél minden
esetben jegyzôkönyvet kell felvetetni. A helyszíni jegyzôkönyv kizárólag az utas
panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tar-

talmazza az utazási iroda panasszal kapcsolatos állásfoglalását.
5.3. Az utas kizárólag a szálláshely kulcsátadó helye/fogadó irodája/recepciója/kihe-

lyezett képviselôje által jegyzôkönyvezett hiányosság esetén élhet az Utazás-
szervezônél panasszal, a hazaérkezést követô 8 napon belül.

6. Létszám
A katalógusban szereplô valamennyi szálláshelyre (apartman és szállodai szo-
ba is) vonatkozóan feltüntetésre került a maximális férôhelyszám. A megadott
maximális férôhelyszámnak megfelelô létszámot gyermekek (életkoruktól füg-
getlenül) esetén sem lehet túllépni. A pótágyazható szállodai szobáknál sincs
mód a katalógusban megadott pótágyazási lehetôségeket túllépni gyermekek
(életkoruktól függetlenül) esetén sem.

7. Részvételi díj
7.1. A katalógusban szereplô ajánlatok ára euróban került megállapításra és

minden esetben fizethetôek forintban a SBERBANK MAGYARORSZÁG
ZRT. napi valuta eladási árfolyamán.

7.2. A részvételi díj a katalógusban szereplô szolgáltatások árát, az Utazásszervezô
eljárási díját, illetve szervezési költségét és az ÁFA összegét foglalja magában.

7.3. A jelenlegi rendkívül érzékeny forint euró árfolyam ingadozás miatt, kérjük min-
den esetben honlapunkon is ellenôrizze a részvételi díjat, mert az naponta kö-
veti az esetleges változásokat és mindig az aktuális árakat mutatja.

7.4 A katalógusban esetlegesen elôforduló sajtóhibákért, és a kézirat lezárást köve-
tô változásokért irodánk felelôsséget nem vállal.

8. Egyéb költségek, részvételi díjak
A katalógusban meghirdetett fakultatív programban nem szereplô egyéb prog-
ramlehetôségek részvételi díja az Utazásszervezô helyi képviselôjénél fizeten-
dôk. A programfüzetben megjelölt járulékos költségek tájékoztató jellegûek, és
a megadott szálláshelyen/kulcsátadó helyen, hotel recepción fizetendôk.

9. Biztosítás
9.1.A katalógusban megjelentetett saját szervezésû és közvetített utak esetén az út-

lemondás esetére szóló biztosítás (stornóbiztosítás) díját a részvételi díj nem
foglalja  magában. A stornóbiztosítás megkötésére az Utazásszervezô lehetôsé-
get biztosít.

9.2. A betegség, baleset és poggyászkár esetére köthetô biztosítások árát a részvé-
teli díj nem tartalmazza. Ez a biztosítás az Utazásszervezônél az utazás elôtt
névre szólóan megköthetô. Az erre vonatkozó feltételek az Utazásszervezô iro-
dájában megtekinthetôk.

10. A meghirdetett legkisebb utaslétszám hiánya
Amennyiben az Utazásszervezô által elôre megállapított idôpontig az utasok
száma nem éri el az utazáshoz meghirdetett legkisebb létszámot, úgy az Uta-
zásszervezô az utasok által befizetett összeg visszatérítése mellett a szerzô-
déstôl elállhat.

11.  Útiokmányok beszerzése
11.1.Az érvényes útiokmányok beszerzésérôl az utas gondoskodik, melynek során

különös tekintettel kell lenni a személyi igazolvánnyal nem rendelkezô gyerme-
kekre. Ôk minden esetben kizárólag érvényes világútlevéllel utazhatnak külföld-
re. Amennyiben a gyermek nem mindkét szülôjével utazik külföldre, a hozzájá-
ruló nyilatkozatot minden esetben a nem utazó szülô(k) részérôl ki kell tölteni,
és az utazó felnôttnek (1 szülô, nagyszülô, barát, stb.) az utazás idejére magá-
val kell vinnie.

11.2. Házikedvencek (kutyák, macskák stb.) szükséges iratainak beszerzése az utas
feladata.

11.3. Az úti okmányok hiányából eredô minden kárért és költségért az utas tartozik
felelôsséggel.

12. Vagyoni biztosíték
Utazásszervezô számlavezetô bankjánál, a SBERBANK MAGYARORSZÁG
ZRT.-nél került elhelyezésre készpénzben a 281/2008. (XI. 28.) sz. Kormányren-
deletben meghatározott vagyoni biztosíték összege. Szerzôdés szám:
191/2010/001. A vagyoni biztosíték az utazáskor szükséghelyzetbe került uta-
sok érdekében teendô intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerû tartózko-
dás költségeinek fedezésére, valamint az elôleg, illetve részvételi díj visszafize-
tésére nyújt fedezetet. [213/1996. (XII. 23.) Korm. R.10§ (1). a.), b.)]

13. Felügyeleti szerv
BFKH Budapest Fôváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Ex-
portellenôrzési és Nemesfémhitelesítési Fôosztály Idegenforgalmi és Közraktá-
rozás-felügyeleti Osztály. Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.,  
Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919

Utazásszervezô adatai: Grand Tours Kft. egyes szálláshelyeknél közremûködve az 
FTI Touristik, TUI / Terra Reisen, Gruber Reisen EU-s Touroperatorokkal.

Név: Grand Tours Kft. cím: H-7621 Pécs, Király u. 5. Tel.: +36 72 211-213, 211-533
Fax: +36 72 213-996. e-mail: grand@t-online-hu, weboldal: www.grand-tours.hu
MKEH eng. szám: R-0462/92/99.
Cégjegyzékszám: Bm-i Cégbíróság 02-09-060395
Bankkapcsolat: Sberbank Magyarország Zrt. Pécsi Fiókja
14100017-10671649-01000007
Adószám: 10547597-2-02. Közösségi adószám: HU 10547597
BIC: MAVOHUHB
Forint IBAN: HU04 1410 0017 1067 1649 0100 0007
Euro IBAN: HU30 1410 0017 1067 1648 0100 0008

Utazási feltételek
Irányadó jogszabályok és rendelkezések

A Grand Tours katalógusban ajánlott utazásokra a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, az utazási és az utazást közvetítô szerzôdésekrôl
szóló 281/2008. (XI. 28.) sz. Kormányrendelet hatályos rendelkezései, az Általános Szerzôdési Feltételekben foglaltak, valamint az Utazásszervezô
(Grand Tours) és az Utas között létrejövô egyedi utazási szerzôdésben foglaltak az irányadók.
Az Általános Szerzôdési Feltételek megtalálhatók a www.grand-tours.hu, illetve www.siut.hu internet címû weboldalon. Az Általános Szerzôdési Feltételek leg-
fontosabb rendelkezéseit az alábbiakban foglaljuk össze:


