Utazási szerződés az Expert-Holiday által szervezett 1 napos
belföldi utazásokra
1.)Az utazásra való jelentkezés a részvételi díj 100%-ának befizetésével válik hivatalossá és
érvényessé.
1.(a)Az Utas a részvételi díj megfizetésével egyidejűleg elfogadja ezen utazási feltételeket
2.)Amennyiben az utas maga kívánja megválasztani az ülőhelyét az autóbuszon, úgy 500 Ft
felárat számítunk fel, ennek hiányában az autóbuszon érkezési sorrendben van lehetőség a helyek
elfoglalására.
3.) Útlemondás: 5 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 100%-át kell megfizetni.
4.) Ha a társasutazáshoz szükséges legkisebb létszám nincs meg (minimum 35 fő) az utazási iroda
az utazásra befizetett részvételi díj visszafizetésével, költségtérítés nélkül a szerződéstől elállhat.
5.) Az Expert-Holiday Utazási Iroda mentesül a szerződésszegés alól, ha bizonyítható, hogy a
hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.
6.) Az utas köteles az utazásra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat betartani. Ezek
elmulasztásából eredő többletköltségek, károk az utast terhelik, illetőleg semminemű visszatérítés
nem illeti meg az utast.
7.) A részvételi díj mindig a meghirdetett útra vonatkozó szolgáltatásokat tartalmazza. Az
esetleges fakultatív programok árát, a belépőket és az utasbiztosítást a részvételi díj nem
tartalmazza.Ezeket külön kell fizetni.
7.(a) Az utazás meghiúsulása esetén (pl. min. létszám hiánya) a már befizetett részvételi díjat
irodánk vagy készpénzben az utazási irodában nyitvatartási időben vagy átutalás útján a
lemondástól számított max. 8. naptári napon belül teljesíti az ügyfél által megadott
bankszámlaszámra.
7.(b) A részvételi díj befizetési lehetőségei:
 készpénzben az Expert-Holiday Utazási Irodában (3525 Miskolc, Kazinczy u, 3 nyitvatartási
időben)


átutalással az Expert-Holiday, Unicredit Banknál vezetett számlájára:

10918001-00000117-51320000
 készpénzes befizetés a helyi Unicredit bankfiókban az Expert-Holiday által vezetett Unicredit
számlára, mely befizetés költségét az ügyfél állja (befizetésenként 535 Ft)
8.) Kérjük a megadott találkozási időpontokat betartani. A késő utasokra az idegenvezető az adott helyzettől
függően maximum 15 percet tud várni. A busz indulásokhoz való pontos érkezés az utas felelőssége, a
csúszásból eredő utazás meghiúsulása esetén az utazási iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik.
9.) Az autóbuszokban tilos a dohányzás! Megérkezésüket követően, kérjük, ellenőrizzék, hogy minden
poggyászuk, utazásra hozott tárgyuk megvan-e, mert az autóbuszban felejtett tárgyakért az utazási iroda
felelősséget nem vállal!
10.) Az utas az utazásra való jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezés során felvett személyes
adatait az utazásszervező Expert-Holiday Utazási Iroda kezelje, felhasználja, őt az általa megadott
elérhetőségeken (postai úton, telefonon, telefonüzenetben, illetve e-mailen) bármikor felkeresse, illetve azokon
keresztül részére marketing célból közvetlen megkereséseket, hirdetéseket, hírleveleket, ajánlatokat
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továbbítson. Amennyiben az utas a továbbiakban a személyes adatainak kezeléséhez, illetve marketing
küldemények továbbításához nem járul hozzá, úgy azt az alábbi e-mail címre küldött üzenettel letilthatja,
illetve hozzájárulását visszavonhatja: info@expertholiday.hu Az Expert-Holiday Utazási Iroda 3. félnek az
utas adatait nem adja ki.
A Felek
a jelen szerződést - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasást és
kölcsönös értelmezést követően jóváhagyólag írják alá.

Miskolc, 2016………………………..
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