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Meglévő foglalás (2020.06.30. előtt befoglalt), 
melynél az eredeti indulás 2020.08.09-e elé esik: 

 

A) Görögország esetében a könnyített lemondási- és módosítási feltételek már 
2020.06.22-től nem érvényesek.  Az Utas által eredetileg aláírt ÁSZF feltételei az 
irányadóak.  

 

B) Tunézia esetében a könnyített lemondási- és módosítási feltételek 2020.07.06-tól nem 
érvényesek.  Az Utas által eredetileg aláírt ÁSZF feltételei az irányadóak.  

 

C) Törökország esetében az alábbi könnyített lemondási- és módosítási feltételek 
érvényesek:  

 

I.) INGYENES MÓDOSÍTÁS ÉS FIX ÁR 

2020.08.10 – 2020.10.31. közti indulásokra történő átfoglalás esetén eltekintünk a módosítási díjtól 
és garantáljuk, hogy az Utas az általa befizetett áron utazhat a módosított dátumon is (szabad 
helyek függvényében). Az így módosított foglalások esetén az eredetileg aláírt ÁSZF lesz érvénes 
azzal a könnyítéssel, hogy az indulás előtti 20. napig 8.000 Ft/fős kezelési költség számolandó egy 
esetleges lemondáskor.  

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a 2020-as utakat az Utasok eltolják 2021-re, ebben az esetben 
az eredeti foglalással megegyező hotelt, turnust és indulási dátumot tudjuk felkínálni változatlan 
áron. Az Utasnak az új ÁSZF-et kell aláírnia (Utazási Feltételek 2020_0415). Fizetési feltételek az 
így módosított foglalásokon: 20% előleg módosításkor, a második 20%-ot 2020.12.31-ig kell átutalni, 
a fennmaradó 60% pedig indulás előtt egy hónappal lesz esedékes. 

 

II.) KEDVEZMÉNYES ÁTFOGLALÁSI LEHETŐSÉG GÖRÖG-SZIGETEKRE 

Minden júliusi indulású Utasunk átfoglalhat bármelyik görög desztinációra (Kréta, Rodosz, 
Zakynthos), ez esetben a rendszerben kalkulált aktuális árból 10.000 Ft/fő kedvezményt biztosítunk. 
A kedvezmény csak főágyra és harmadik felnőttre vonatkozik (gyermekre és további felnőtt 
pótágyakra nem). Ez az ajánlat a szabad helyek függvényében érvényes. 

 

III.) KÖNNYÍTETT LEMONDÁSI HATÁRIDŐ  

Az indulás előtti 14. NAPIG – 8.000 Ft/fő kezelési költséget számítunk fel. 
→ A fenti határidőn belül eső lemondásokra az Utas által aláírt eredeti ÁSZF lemondási feltételei az 
irányadóak. 
→ A fenti határidők a már meglévő (2020.06.30. előtt befoglalt) foglalásokra vonatkoznak. 
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IV.) UTAZÁSI VOUCHER 

Amennyiben a lemondás mellett dönt az utas, kérheti utazási voucher kiállítását is:  
• Az utalványt (vouchert) a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe biztosítja.  
• Nincs lemondási díj, eltekintünk a 8.000 Ft/fő kezelési költségtől is. 
• A következő út alapárából 10.000 Ft/felnőtt utas kedvezményt biztosítunk. 
• 2021. augusztus 31-ig váltható be. 
• 2021. december 31-ig utazható le. 
• A fel nem használt utalvány visszaváltása 2021. augusztus 31-e után lehetséges, az 
Utazásszervező 14 napon belül fizeti vissza annak teljes értékét. 
• Az utalvány teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodással, változatlan feltételek 
mellett a Ptk. szerinti közeli hozzátartókra átruházható. 
• Az utalvány a partnerirodák által befizetett összegről kerül kiállításra. 

 

V.) MEGHOSSZABBÍTOTT FIZETÉSI HATÁRIDŐ 
Az előleg fizetési határidőt kitoltuk 07.17-ig minden olyan foglalás esetében, ahol a következő 

befizetés már esedékes lett volna.  

 

VI.) VISSZAFIZETÉSI HATÁRIDŐK 

A 2020.06.15-én 17:00 órától lemondásra kerülő foglalások pénz visszatérítési feltételei a 
következők:  
• 2020.07.15-ig a befizetett összeg 30%-a kerül kifizetésre, 
• 2020.08.15-ig a befizetett összeg 30%-a kerül kifizetésre, 
• 2020.09.15-ig a befizetett összeg 40%-a kerül kifizetésre. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvényes: 2020.07.06-tól 
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