Foglalási útmutató
Az oldalt a NUR TRAVEL Utazás Szolgáltató Kf zzezltzet ezlezn több utazásszzrvzző ajánlata található.
Az oldalon található tartaleakat a szzrvzzők xel-bzn tölek zlt ezlezk tartaleáért a NUR Travzl nze vállal
zlzlősségzt.
A közvzttzt utakért a NUR Travzl nze száeol zl többztt eint aeznneit a szzrvzzőnél közvztlzn l bzfzztnz.
Partnzrzink ezgbízhatót bzjzgezztt utazásszzrvzzőkt ezlezk ajánlatait zge hzleznt georsan és hatékonean
tzkinthze átt és irodánkon kzrzszt l lz is oglalhatja.
Ajánlatkérés elküldése
Első lépésként válassza ki a kívánt utazást oldalunkon a kzrzső szgítségévzl. Kövztkzző lépésként állítsa bz a
ezg zlzlő időpontott szobatpustt zllátástt és igéne zsztén további szolgáltatásokat (pl. biztosítást akultatv
prograe). A rzndszzr kiszáeolja Önnzk a tzljzs árat. K ldjz zl ajánlatkérését a kötztlzn ajánlatkérés goeb
ezgneoeásávalt ezlezt eunkatársaink azonnal ezgkapnak.
Mi történik az ajánlatkérés elküldése után?
Munkatársaink zllznőrzik a szabad érőhzlezkzt és a lzhztő lzgrövidzbb időn bzl lt dz a bzérkzzéstől
száeítot lzg zljzbb 1--l eunkanapon zlvzszik Önnzl a kapcsolatot tzlz onont vage z-eail-bzn.
Aeznneibzn a kiválasztot utazást szzrztné lz oglalnit lzhztőség szzrint élrztzssz k a hzlezkztt zlk ldj k
Önnzk z-eail-zn a oglalási dokuezntueokatt ezlezkzt aláírva kzll visszak ldznizt vage zgeéb eódon
zljutatnia hozzánk. 30 napon bzl li utazás zsztén opciós oglalás nze eindzn zsztbzn lzhztségzs.
A dokumentumok tartalmazzák:
- Mzgrzndzlőlapot (az utazás és az utasok adataival)
- fzztési zltétzlzkzt
- Általános szzrződési zltétzlzkzt
Általános fzetési feltételek (zsztznként zltérhztnzk)
Előlzg 40 %t a hátralék indulás zlőt lzgkésőbb 30 nappal zszdékzs.
30 napon bzl li utazás zsztént oglaláskor a tzljzs összzg fzztzndő.
Az utazási díjat fzzthze:
- átutalássalt vage készpénzzs bzfzztésszl bankszáelánkra
- illztvz szzeélezszn bárezleik fókirodánkban
Kérj kt hoge bzfzztéskort vage átutaláskor a ezgrzndzlőlapon szzrzplő oglalási száeot t ntzssék zl a
ezg zlzlő rovatbant vage szzeélezs fzztésnél hivatkozzanak rá eunkatársunknál.
A foglalás véglegesítése
A oglalás véglzgzsítésénzk zltétzlz a részvétzli díjt vage zlőlzgt illztvz az aláírt dokuezntueok bzérkzzészt
ezleről a ezgrzndzlő részérz értzsítést k ld nk. A oglalás az utazásszzrvzző visszaigazolásával válik fxét a
visszaigazolásról a ezgrzndzlőt értzsítj k.
Aeznneibzn ezgrzndzlést az utazásszzrvzző nze igazolja visszat a bzfzztzt zlőlzgztt vage részvétzli díjat
visszautaljuk a ezgrzndzlőnzkt valaeint altzrnatvát ajánlunk zl részérz.
Részvételi jegy, voucher
A tzljzs részvétzli díj bzfzztését kövztőznt az indulást ezgzlőző 5-7 napon bzl l z-eail-bzn k ldj k zl az
utazáshoz sz kségzs dokuezntueokat. Igéne zsztén a dokuezntueok átvzhztők bárezleik – zlőrz
zgezztztzt- fókirodánkban.
A részvétzli jzge tartaleaz eindzn ontos in oreációtt eznztrzndztt találkozók idzjétt visszautazás idzjétt stb.
Kérj k fgezlezszn olvassa zl!i

Mikor jön létre a szerződés?
A lasteinutz.hu oldalain ezgjzlznítzt utazási ajánlatok nze einős lnzk neilvános ajánlatétzlnzk.
Az ajánlatkérés űrlap kitöltésévzl és zlk ldésévzl nze jön létrz utazási szzrződés. Az utazási szzrződést a
ezgrzndzlő és az utazásszzrvzző közöt jön létrzt az utazásszzrvzző által ezgk ldöt visszaigazolást
kövztőznt a visszaigazolásban írásban rögzítzt zltétzlzk szzrint.
Az zlőlzg fzztészt és az aláírt dokuezntueok ezgk ldészt eindzn zsztbzn ezgrzndzlésnzk einős lt az
utazásszzrvzző utazási zltétzlzi szzrint. Az utazási szzrződés zleondására az utazásszzrvzzőnzk az adot tra
vonatkozó utazási zltétzlzi iráneadóak.
Felhívjuk fgyelmét
A lzgnageobb gondosság és geors geintézés zllznérz is zlő ordulhatt hoge a oglalási dokuezntueok
ezgk ldészt és a fzztés köze időszak alat a ezgrzndzlt utazásra zl ogenak a szabad hzlezkt vage változnak
az árak. Ebbzn az zsztbzn eunkatársunk haladéktalanul értzsíe az utast a hzlezk bztzltérőlt szgít jabb utat
találnit vage kzzzlési költség zlszáeolása nélk l visszafzze az összzgzt.
Az zbből adódó károkért a NUR TRAVEL Utazási Szolgáltató Kf. kizárja a zlzlősségét.
Az oldalon szzrzplő árak tájékoztató jzllzgűzkt ritkán ordul zlőt dz azért zlő ordulhatnak hibákt a pontos
árakról eunkatársunktól kap tájékoztatást. A honlapon szzrzplő hibás árakért a NUR TRAVEL Utazási
Szolgáltató Kf. nze vállalja a zlzlősségzt.

