Utazás a napfénybe

MÓDOSÍTÁSI- ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK MEGLÉVŐ FOGLALÁSOKRA

ZÖLD kategóriába sorolt országok esetében az Utas által eredetileg aláírt ÁSZF feltételei
az irányadóak.

PIROS kategóriába sorolt országokra az alábbi könnyített lemondási- és módosítási
feltételek érvényesek:
Hisszük, hogy a jelenlegi ország-kategorizációnak változnia kell, hiszen Tunézia COVID-19
szempontjából hivatalosan is a mediterrán térség második legbiztonságosabb országa. A
tunéziai magyar nagykövet, illetve Magyarország tunéziai nagykövete is megküldték
vonatkozó kérdéseiket és javaslataikat a Külügyminisztérium számára.
Továbbá a 346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint az egyes országokon belüli
üdülőterületek kaphatnak enyhébb, esetleg zöld besorolást is.
1. 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 15.000 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.
2. ÁTFOGLALÁS 2021-RE
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. Amennyiben a 2021-es csomag ára
olcsóbb, úgy az utasoknak az alacsonyabb árat kell megfizetniük. Az Utasnak a
jelenleg érvényes 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.
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3. INGYENES MÓDOSÍTÁS ÉS FIX ÁR
Az Utasok felár és módosítási díj nélkül átfoglalhatnak bármely 2020-as szeptemberi
indulásra (szabad helyek függvényében, az eredeti foglalással megegyező
paraméterekkel). Az így módosított foglalások esetén az eredetileg aláírt ÁSZF
feltételei lesznek érvényesek.
4. KEDVEZMÉNYES ÁTFOGLALÁS GÖRÖG-SZIGETEKRE
Utasaink átfoglalhatnak bármelyik görög desztinációra (Kréta, Rodosz, Zakynthos),
tetszőleges 2020-as indulásra. Ez esetben a rendszerben kalkulált aktuális árból
10.000 Ft/fő kedvezményt biztosítunk. A kedvezmény a szabad helyek
függvényében, csak főágyra és harmadik felnőttre vonatkozik (gyermekre és további
felnőtt pótágyakra nem).

Érvényes: 2020.07.29-én 14:00 órától visszavonásig
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