
Szerzõdés, mely létrejött egyrészrõl az UNIVERSO TOUROPERATOR Utazási Iroda - székhelye: 1135 Budapest,
Jász utca 44., telefonja: +36 30 629 8384, e-mail címe: info@universo.hu, adószáma: 21165922-2-41,
engedély száma: U-000181/2001 (továbbiakban: Utazási Iroda), mint Utazásszervező, másrészrõl a 14. pontban
szereplő UTAZÁSI SZERZŐDÉS-ben megnevezett  U t a s  között, az alábbi feltételek mellett:

1. JOGSZABÁLYOK
Utazási Iroda által szervezett utazásokra a Ptk. 1. és 415-416 §-a, valamint az utazási szerzõdésrõl szóló
281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet, továbbá 2018.07.01-től a 472/2017 (XII. 28.) újabb Korm. rendelet,
(hatályba lép: 2018. VII. 1.) és a jelen szerzõdésben foglalt részvételi feltételek az irányadók.

2. UTAZÁSI SZERZÕDÉS LÉTREJÖTTE ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
Utazási szerzõdés akkor jön létre, amikor az Utas az Utazási Iroda ajánlata szerinti szolgáltatásokat írás-
ban megrendelte, a megrendelésre vonatkozó meghatározott elõleget vagy részvételi díjat befizette, az
Utazási Iroda a megrendelést elfogadta, azaz azt visszaigazolta.
Amennyiben az Utazási Iroda a jelentkezést csak feltételesen fogadja el (lekérés), az utazási szerzõdés
csak akkor jön létre, ha az Utazási Iroda az Utast a megrendelésének elfogadásáról értesíti. 
Ezen értesítésig az Utazási Iroda befizetést nem fogad el (kivéve, ha azt lekésési díj ellenében teszi, mely
nem jár vissza!), azaz az Utas a jelentkezését bármikor visszavonhatja.
Az Utazási szerzõdést írásban kell megkötni, és papír alapon vagy - ha a szerzõdést elektronikus doku-
mentumba  foglalták (e-mail) vagy más tartós adathordozón az utas rendelkezésére bocsátani. 
Az utas visszaigazolása (aláírása) az ily módon kötött szerzõdésnél is elengedhetetlenül szükséges.
Távollévõk esetén az utazási szerzõdés akkor jön létre, ha az Utas az utazási szándékát írásban jelzi,
a jelentkezés az Utazási Irodához megérkezik, az Utas az előleget, vagy a meghatározott részvételi díjat
befizeti, majd az Utazási Iroda a megrendelést nyilvántartásba veszi és a fentiekben jelzett módon azt írás-
ban visszaigazolja.
Amennyiben a megrendelõ harmadik személy nevében jár el (több megrendelő, együtt utazó társa-
ság), úgy csak egy szerződés készül és az azt aláíró az összes többi megrendelõ megbízásának is
tekintendõ. Az aláíró errõl köteles az általa képviselteket tájékoztatni, mivel a szolgáltatások mibenlétéért,
valamint esetleges elállás vagy kártérítés esetén õ tartozik felelõsséggel a többiekért is. 
Az Utas személyes, különleges kéréseit, kívánságait, amelyek a megrendelt utazással  kapcsolatosak,
az utazási szerzõdés megkötésekor köteles az Utazási Iroda tudomására hozni. 
Amennyiben az Utazási Iroda ezeket elfogadta, úgy azt az Utazási Szerzõdésbe foglalja.
Az utazási iroda csak azon szolgáltatások teljesítéséért felel, melyeket a tájékoztató prospektusában,
honlapján vagy más hirdetményeiben megjelentetett, vagy amiket egyedi, írásos megrendelés esetén - a
szerzõdésben külön elvállalt, visszaigazolt, ill. melyekre vonatkozóan a késõbbiekben az Utasnak a Vouchert
vagy Részvételi jegyet kiadta.
A jelentkezéskor megadott adatokért (név, létszám, gyermek életkora, elérhetőségek stb.) az Utas
vállalja a felelõsséget (pl. gyermek ár, vagy biztosítások stb.).
Közvetített utak esetén (pl. repülős, buszos társas utak vagy egyéb, társirodáktól vásárolt szolgáltatások)
a mindenkori utazásszervező részvételi feltételei vonatkoznak, így azokat kell az Utasnak aláírni/elfogadni!

3. UTAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A szerződés tárgyát (utazás helye, idõpontja, szolgáltatások meghatározása/leírása, teljesítés módja, rész-
vételi díj összege, helyszínen fizetendők stb.) az Utazási Iroda által közzétett mindenkori utazási tájékoztató
(prospektus, weblap, hírlevél, egyéb hirdetmény, árlista vagy eseti ajánlat ill. visszaigazolás) és az Utazási
Szerzõdésben foglaltak tartalmazza, melyek mind a szerzõdés elválaszthatatlan részét képezik. 
Az Utas a szerzõdés aláírásával elismeri, hogy az utazási tájékoztatót megismerte, az abban rögzített
feltételeket tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

4. MÓDOSÍTÁSOK
Az Utazási Iroda fenntartja a jogát a tájékoztatóban közzétett információkban történt esetleges változ-
tatásokra (pl. a külföldi partner előre nem látott feltételeinek változása esetén)- melyekről köteles az Utast
tájékoztatni. Amennyiben az Utas a változtatásokat akár hallgatólagosan is tudomásul veszi, úgy a
szerzõdés ennek megfelelõen módosul. 
Az Utazási Iroda fenntartja a jogát - ha arra szükség mutatkozik - a meghirdetett szálláshely kategórián
belüli megváltoztatására, az egyes szolgáltatások azonos jellegûvel és értékûvel történõ helyettesítésére.
Ezt azonban nem ismeri el lényeges módosításnak, ezért ebben az esetben az Utast nem illeti meg a
költségtérítés nélküli szerzõdéstõl való elállás joga.
Abban az esetben ha az Utas a változással nem ért egyet, úgy azt az értesítéstõl számított 3 napon belül
köteles írásban jelezni az Utazási Iroda felé. 
Az Utas részérõl történõ bármilyen adminisztratív jellegű módosítás esetén (amennyiben az nem érinti
az úticélt ill. már visszaigazolt időpontot, melyre a szolgáltató partner felé már kötbérfizetési kötelezettség
állhat fenn) megrendelésenként 5.000 Forint/egyszeri, minden további módosítás után 3.000-3.000 Forint
eljárási díjat köteles fizetni.

5. RÉSZVÉTELI DÍJ
A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában (a kiadott mindenkori ajánlatban/tájékoztatóban) szereplõ
szolgáltatás árát, szervezési díját, az Utazási Iroda esetleges egyéb költségeit, továbbá az Áfát tartalmazza. 
Az ezen felül felmerülõ helyszínen fizetendő kötelezõ vagy fakultatív költségek, külön kerülnek megha-
tározásra és közzétételre. 
Az Utazási Iroda az egy hétnél rövidebb idõtartamú foglalások esetén lekérési díjat számít fel,
melynek összege min. 5.000 Ft/megrendelés.
A részvételi díj emelésére a hivatkozott Korm. rendeletek alapján pl. a szállítási költségek (ideértve az
üzemanyag költségeket), az utazási szerzõdésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és
egyéb kötelezõ terhek (így pl. helyi üdülõhelyi díj, idegenforgalmi adó, repülõtéri illeték) vagy a deviza-
forint árfolyamának változása miatt kerülhet sor. 
Az Utazási Iroda fenntartja a forintban meghirdetett árainak megváltoztatási jogát, amennyiben az
Euro- Forint árfolyam ezt indokolja. Ezt jelezheti internetes honlapján vagy a már befizetett utast közvetle-
nül értesíti. Azonban a részvételi díj az utazás megkezdését megelõzõ 20 napon belül a már befizetett Utas
esetében az utazási szerzõdésben foglaltakhoz képest a fent megnevezett okból sem emelhetõ.
Amennyiben a részvételi díj emelése a 8 %-ot meghaladja, vagy az Utazási Iroda az utazási szerzõdést
lényegesen módosítani kívánja, ill. a program jelentõsen megváltozott, az Utas az errõl kapott értesítés
kézhezvételétõl számított 3 napon belül elállhat a szerzõdéstõl és az eredetivel azonos értékû, helyettesítõ
szolgáltatásra tarthat igényt, vagy kötbér határidőn kívül kérheti a teljes részvételi díj visszafizetését. 
Abban az esetben, ha a részvételi díj már teljes összegben befizetésre került az Utazási Iroda - ha azt
vállalja és hirdetményében úgy teszi közzé- árgaranciát is vállalhat. 

6. BIZTOSÍTÁS
Az utazási iroda által meghirdetett részvételi díjak sem Útlemondási, sem Utasbiztosítást nem tartal-
maznak, de az Utazási Irodánál mindkettő megköthető.
Útlemondási (un. Storno) biztosítás kizárólag a szerzõdéskötéssel egyidejûleg köthetõ - külön dífizetés
ellenében- a biztosító szerzõdéses feltételei szerinti. (lásd www.eub.hu) Ennek igényéről az Utasnak mindjárt
a szerződéskötéskor nyilatkoznia kell és a díjat a részvételi díjjal együtt rendezni. 
Az Utas írásos megrendelés esetén az utazás megkezdése elõtt ún. BBP, azaz "baleset- betegség és
pogygyászbiztosítást" is köthet az Utazási Irodánál. A díjszabások alapja az Utazási Irodának a szerzõdött
biztosító társasággal (EUB) kötött mindenkori érvényes megállapodása.
Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül felel. 

7. FIZETÉSI FELTÉTELEK / HATÁRIDŐK
Megrendeléskor az Utas utazási elõlegként a teljes részvételi díj 40 %-át köteles megfizetni. 
A teljes részvételi díj megfizetésének határideje az utazás megkezdése elõtt max. 30 nappal esedékes. 
Azon belüli jelentkezés esetén már a teljes részvételi díjat kell megfizetni. 
Az Utazási Iroda az előleg ill. teljes részvételi díj megfizetésének feltételeit (százalék és határidő) a
fentiektől eltérően is kikötheti, amennyiben a külföldi közreműködőjével kötött szerződése ennél
szigorúbb kötelezettségeket ró rá, továbbá ha az általa vagy a partnere általa meghirdetett előfoglalási
ill. más „akciók” más határidőkhöz- feltételekhez kötöttek.
Az Utazási Iroda nem köteles az Utas figyelmét az Utazási Szerződésben szereplő fizetési határ-
időkre külön felhívni. Amennyiben az Utas utazásközvetítõ irodánál (ügynök) fizetette be a részvételi
díjat, a szerzõdés létrejöttének alapfeltétele, hogy a befizetett összeg a megadott határidõig az
utazásszervezõ iroda számlájára megérkezzen.
Az Utas tudomásul veszi, hogy a szerzõdésben jelzett fizetési határidõ be nem tartása, ill. az
utazásközvetítõ késedelmes, vagy nem fizetése esetén, az Utazási Iroda megtagadhatja az utazást és
ezzel kapcsolatosan minden jogi és anyagi felelõsség az utast, ill. az utazásközvetítõt terheli. 
Késedelmes fizetés esetén az Utazási Iroda kötbért számolhat fel, ill. a határidõhöz kötött akciók,
kedvezmények automatikusan érvényüket veszítik.
A bankon keresztül történő pénz beérkeztéről az Utazási Iroda külön visszaigazolást nem küld, hacsak
az Utas azt írásban kifejezetten nem kéri.

8. VOUCHER
A szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt (voucher vagy részvételi jegy) az Utazási Iroda
a teljes részvételi díj befizetése ill. beérkezte után, de legkésõbb az utazás megkezdését megelõzõen
7 nappal adja ki (elektronikusan vagy megállapodás esetén postán küldi meg).

9. ELÁLLÁSI (LEMONDÁSI) FELTÉTELEK, BÁNATPÉNZ  
Az Utas az utazási szerzõdéstõl az utazás megkezdése elõtt kizárólag írásban tett nyilatkozattal állhat el.
Amennyiben egy már megrendelt és az Utazási Iroda által már leszervezett, visszaigazolt szolgáltatást
ill. az arra vonatkozó közösen megkötött utazási szerződét az Utas 60 napon kívül visszamond, úgy az Utazási
Irodának a befektetett munkájáért bánatpénzt köteles fizetni, melynek összege 5.000 Ft/megrendelés.
Az utazás megkezdése előtti 60 napon belül történő visszalépés esetén pedig az alábbi kötbérfizetési
kötelezettségek állnak fenn ill. kerül visszatartásra a részvételi díjból
- 60-35 naptári nap között 10 %
- 34-22 naptári nap között 40 %
- 21-16 naptári nap között 60 %
- 15-08 naptári nap között 80 %
- 07-0 naptári nap között, vagy meg nem jelenés esetén              100 %

Semmilyen visszatérítés nem illeti meg azt az Utast, aki azért nem tud részt venni az utazáson, mert
a mindenkori vonatkozó elõírásokat (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) nem ismeri, nem tartotta be vagy
az utazás folyamán saját érdekkörében felmerült okból lép vissza a szerzõdéstõl.

10. HIBÁS TELJESÍTÉS
Az utazási szerzõdésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervezõ Utazási Iroda felel.
Ha az Utazási Iroda a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerzõdésnek megfelelõen teljesíti, köteles a szol-
gáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani, de mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az elvárható volt.
Nem köteles a díj csökkentésére, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásból vagy az érdek-
körében felmerült okokból nem vette igénybe vagy kifogásolja.
Az Utas az utazási szerzõdésben vállalt szolgáltatás vélt, vagy valós hibás teljesítése esetén haladéktalanul köte-
les kifogását a Voucheren szereplő helyszíni szolgáltatóval (partneriroda vagy szállásadó) közölni, ill. tájékoztatni
arról az utazásszervezõt (elérhetőségei az útiokmányon), hogy az a szükséges intézkedéseket megtehesse. 
A közlés késedelmébõl eredõ kárért az utas felelõs.
Amennyiben a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolja, úgy az Utas a panaszát még a helyszínen
köteles teljes terjedelmében jegyzőkönybe foglalni és jegyzőkönyv egyik példányát a helyszíni szolgál-
tatóval átvetetni, függetlenül attól, hogy az a panaszával az egyetért vagy sem. 
A jegyzőkönyv felvételében - nyelvi nehézség esetén- az Utas a magyar utazásszervezõ segítségét kérheti.
A vélt vagy valós nem szerzõdésszerû teljesítésbõl eredõ kárigényét az Utas köteles haladéktalanul, de
legkésõbb az utazás befejezését követő 8 napon belül az Utazási Irodának írásban bejelenteni - a fent
leírt, helyszínen felvett - a probléma mibenlétét igazoló jegyzõkönyv egyidejû becsatolása mellett. 
Ennek hiányában az utazásszervezõ a kárigényt nem tudja elbírálni.
Az Utazási Iroda vállalja, hogy a bejelentett kárigényt, a bejelentést követõ 30 napon belül kivizsgálja és
annak eredményérõl az Utast írásban értesíti.

11. VIS MAIOR
Ha az utazásszervezõ elállására általa nem befolyásolható, ellenõrzésén kívül esõ, el nem hárítható olyan
külsõ körülmény miatt (pl. váratlan esemény, körülmény, sztrájk, természeti csapás, technikai akadály)
kerül sor, amelyet a szerzõdéskötés idején nem látott ill. nem is láthatott elõre, nem köteles az utas felme-
rült kárát megtéríteni.
Ha az úti cél vagy az ahhoz vezetõ útvonal olyan területet érint, amelyet a külpolitikáért felelõs minisztéri-
um "utazásra nem javasol", az utazásszervezõ köteles azonos vagy magasabb értékû helyettesítõ szolgál-
tatást felajánlani s ha azt az Utas elfogadja, a felek módosítják az utazási szerzõdést.

12. VAGYONI BIZTOSÍTÉK
Az UNIVERSO TOUROPERATOR Utazási Iroda a mûködéshez elõírt éves vagyoni biztosíték tekintetében az
Európai Utazási Biztosító Zrt-vel áll szerzõdéses kapcsolatban.

13. JOGVITA
Szerzõdõ felek megállapodnak abban, hogy az esetleges felmerülõ vitás kérdéseket megkísérlik békés úton ren-
dezni. A Felek jogvita esetén alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos  illetékességének.

14. MELLÉKLETEK
Az UTAZÁSI SZERZÕDÉS mely mind az Utazási irodával, mind Utassal s az általa megrendelt szolgálta-
tásokkal kapcsolatos legfontosabb adatokat tartalmazza, az UTAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ (3. pont) és a
HASZNOS TUDNIVALÓK, mely elengedhetetlenül fontos és hasznos információkat tartalmaz a szolgál-
tatások igénybevételének körülményeirõl, jellegéről, mind az Utazási Szerzõdés elválaszthatatlan
részét képezik. Utóbbi az Universo honlapján több helyen is elérhető/letölthető. Azok ismeretének hiá-
nyából adódó kellemetlenségekért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal és panaszt nem tud elfogadni.

Az Utas nyilatkozik, hogy a fenti általános szerződési feltételeket megismerte, a benne foglaltakat megértette és
aláírásával azokat elfogadja.

Kelt: ___________________________________ ______________________________________
Megrendelő- Utas

AZ UNIVERSO TOUROPERATOR UTAZÁSI IRODA

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI
MELY AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉSSEL ÉS A HASZNOS TUDNIVALÓKKAL EGYÜTT ÉRVÉNYES

U N I V E R S O
U TA Z Á S S Z E R V E Z Õ  I R O D A
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ÉR KE ZÉS / EL UTA ZÁS 
Az utas min den kü lön ér te sí tés nél kül kö te les az uta zá son va ló rész -
vé tel hez szük sé ges ok má nyok be szer zé sé ről intézkedni (pl. út le vél-
gyer mek is!), annak ér vé nyes sé gé ről és a célország elő írá sa i nak va ló
meg fe le lő sé gé ről meg győ ződ ni. 

Az Utas maga fe le lős továbbá az út le vél, ví zum, vám (be ho za ta li-ki vi te -
li), de vi za, il let ve köz egész ség ügyi elő írá sok be tar tá sá ért, a célország
uta zá si szem pont ból je len tős, de a ha za i tól el té rő közlekedési sza bá lya i -
nak tisz te let ben tar tá sá ért, to váb bá az élet mód- , ét ke zé si- és más helyi
szo ká sok  iránti előzetes tájékozódásért s azok  tiszteletben tartásáért. 

• Érkezéskor a ven dé gek nek a Részvételi jegyen, vagy voucheren (szol -
gál ta tá si utal vány) meg je lölt he lyen és idő pont ban kell je lent kez ni ük.

• A kö te le ző he lyi rend őr sé gi be je len tés hez le kell ad niuk egy sze -
mély azo no sí tó ok mányt (út le vél, sze mé lyi iga zol vány stb.) és ki kell
töl te niük egy be je len tőt (ezt a helyi partner előre is kérheti).

• Az uta zá si tájékoztatóban jel zett hely szí nen fi ze ten dő ket (re zsi, vég -
ta ka rí tás, foglalási költség, üdülőhelyi díj, ka u ció stb.) ér ke zés kor kell
le ró ni. A Ka u ci ó ról nyug tát kell kap ja nak, ezt őriz zék meg, mert en nek
be mu ta tá sa el le né ben kérhetik majd vis  sza a le té tet.

• Helyszínen fizetendő az üdülőhelyi díj, mely az utóbbi években folya-
matosan kerül bevezetésre Olaszországban. Ezen a címen üdülőhelyen-
ként változóan, szálláshely típustól/besorolástól, időszaktól/időtartamtól
és a vendég életkorától függően apartmanokban 0,50-3,00 Euro/fő/éj,
szállodákban 1,50-4,00 Euro/fő/éj összeget kérhetnek. 

• A tur nu sok Olasz or szág ban ál ta lá ban szom ba ti vál tás sal kez dőd nek.
Az et től el té rő vagy ha kérhető lehetőségeket- kü lön je lez zük!

• A szálláshely elfoglalása a szállodai szo bák ese tén ál ta lá ban 14.00 h-
tól lehetséges, az apart ma nok vi szont csak a he lyi iro da dél utá ni nyit -
va tar tá si ide jé ben, az az ál ta lá ban 15:30-19:30 h kö zött fog lal ha tók el.
Utóbbi szál lás he lyen ként vál to zó és a magyar nyelvű “Részvételi jegy”-
en ke rül pon to sí tás ra. At től el tér ni az elő ző tur nus el tá vo zá sa utá ni ta -
ka rí tás és a szieszta időszak mi att nincs le he tő ség!

• Apartmanok esetén a meg adott érkezési időt fel tét le nül be kell
tar ta ni, mert a he lyi iro da a jel zett idő pont ban min den kép pen be zár
és a kul cso t aznap már nincs mód juk ban át ven ni!

• Amennyiben ér ke zé sük bár mely ok mi att akadályozott (azaz csak
máskor tudnak érkezni, mint a szabályos turnusváltásban meghatáro-
zott), úgy azt kér jük írásban fel tét le nül és időben elő re je lez ni!

• Saját el ha tá ro zás ból tör té nő ké sőb bi ér ke zés vagy ko ráb bi tá vo zás
ese tén a ven dég ál tal be fi ze tett rész vé te li díj ból vis  sza té rí tés nem jár,
még ak kor sem, ha az utas azt elő re je lez te.

• A szál lást el hagy ni az el uta zás nap ján a részvételi jegyen megadott
időpontig, de  ál ta lá ban leg ké sőbb dél előtt 9:00 h-ig kell.

• Távozáskor az apart ma no kat tisz ta/ren des ál la pot ban kell át ad ni.
A ház tar tá si hul la dék el tá vo lí tá sá ra, va la mint a mo so ga tás ra - még ha
ta ka rí tá si díj fi ze té si kö te le zett ség is áll fenn - a “tur nus vé gi ta ka rí tás”
nem ter jed ki ! Nem meg fe le lő vég ta ka rí tás ese tén a szál lás adó fenn -
tart ja a jo got, hogy a ka u ci ót részben vagy egészben vis  sza tart sa.

• Bejelentés nél kü li tá vo zás ese tén apartmanok esetében a ka u ció
vis  sza tar tás ra ke rül!

ÉR TÉ KEK / BIZ TO SÍ TÁS
• Irodánknál utazásképtelenség esetére fakultatív (ún. Storno)

biztosítás köthető, de csak a megrendeléssel egyidejűleg! 
Konkrét ajánlatunk a Szerződésen szerepel. Javasoljuk, hogy utazás
előtt kössenek utasbiztosítást is (ún. BBP). 

• A helyszínen pedig fo ko zot tan vi gyáz za nak ér té ke ik re! Apartmanok
esetén ami kor nin cse nek a la kás ban (ill. javasolt éj sza ká ra is) az aj tó -
kat, ab la ko kat, min dig gon do san zár ják be vagy az er kély aj tó spa let tá -
ját rög zít sék! A szállodákban használják a széfet. (ha fizetős is!) 
Szem előtt vagy őri zet le nül ha gyott ér ték tár gya kért a fo ga dó iro -
da/szál lás hely fe le lős sé get vál lal ni nem tud. 
Pénz el vesz té se/el lo pá sa ese tén a biz to sí tó sem tsé rit. 

SZÁL LÁ SOK / BE SO RO LÁS
• Az olasz szálláshelyek zöm mel csak nyá ron üze me lő ún. “nya ra ló”

apart ma nok és szál lo dák, me lyek leg na gyobb ré sze a szín vo na lát
te kint ve “stan dard” ka te gó ri á ba so rol ha tó, az az ki ala kí tá suk, be ren -
de zé sük, fel sze relt sé gük át la gos. Ezek től el té rő, egyszerűbb vagy ní -
vó sabb szál lás he lye ket is ta lál nak kí ná la tunk ban, a szolgáltatásaik-
nak megfelelő olcsóbb vagy ma ga sabb ára kon! Kérjük ennek megfe-
lelően válasszanak! 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a me den cés lé te sít mé nyeknél adott eset-
ben a ma ga sabb ár nem a szál lás hely ma ga sabb szín vo na lát, ha nem a
me den ce üze mel te tés sel kap cso la tos plusz költ sé ge ket tük rö zi.

SZÁL LÁS HE LYEK BE SO RO LÁ SA
A kategorizálás (csil la gok) az adott or szág hi va ta los be so ro lá sán
ala pul, mely ese ten ként el tér het a ha zai stan dard től, ezért sa ját
ér ték íté le tünk sze rint mó do sít hat juk.
- */**Egy sze rű szál lás he lyek (basic,economy)- ese ten ként

nem, vagy rész le ge sen fel újí tott, ré gi bú tor zat tal, ill. egyéb, de
funkcionális be ren de zés sel rendelkezőek.

- ***/***Sup.Kö zép ka te gó ri ás szál lás he lyek (standard, stan-
dard+ vagy Superior), me lyek az át la gos igé nyek nek meg fe le -
lő ek, ese ten ként plusz szol gál ta tá sok kal is (az ajánlatban kü lön
je lez ve), de olykor felár ellenében.

- ****Színvonalasabb szál lás he lyek, ma ga sabb felszereltsé-
gű, új abb épí té sű vagy fel újí tott lé te sít mé nyek ben, az át la gos -
nál több szol gál ta tás sal, melyekért felárat kérhetnek.

BE REN DE ZÉS / FEL SZE RELT SÉG
• Az átlagos olasz magán apartmanok berendezése a helyi hagyomá-

nyokat, a tu laj do nos íz lé sét és anya gi le he tő sé ge it tük rö zi, mely el té -
rő le het a ná lunk meg szo kot tól, amivel számolni kell!

• Az apartmanok “alap” be ren de zé se/fel sze re ltsége: nappali/konyha-
kony ha sa rok, sü tő nél kü li tűz hely (főzőlapok), konyhapult alá beépí-
tett, kö ze pes mé re tű hű tő szek rény (120 li te res, zömmel csak nyi tott
jég koc ka tar tó val, nincs fagyasztó része!), ét ke ző rész (annyi hagyo-
mányos „alap” edény és evő esz köz, ahány fő re a la kás hi te le sít ve
van), fürdőszoba- zömmel zuhanyzós, ese ten ként a zu hany ró zsa a fal -
ba épít ve és előfordulhat, hogy nincs külön zu hany tál ca, sem füg göny.

• Há ló szo ba vagy szo bák - az egy nél több szo bás apartmanokban az
egyik szo bá ban ál ta lá ban eme le tes ágy van és az a szo ba ki sebb is a
töb bi nél, az ágyak he lyi szo kás sze rint ál ta lá ban fém vá zas- sod ro -
nyos, pu ha mat ra cos fekhelyek. Fekhely(ek) a nappaliban- az étke-
ző résszel azonos légtérben lévő dívány lehet fém szer ke ze tű ki nyit ha -
tó ágy, kes ke nyebb mat rac cal, fo tel ágy vagy szek rény ből le nyit ha tó
ágy is, me lyek fek hely ként ke rül nek fi gye lem be vé tel re, azonban
kisebb súlyú gyermeknek ajánlottak- felnőttnek kényelmetlenek!

• A la ká sok ban csak an  nyi an lak hat nak, amen  nyi re az hi te le sít ve
van, ill. a hirdetményeinkben szerepel. A lét szám ba a kis gyer me kek
is be szá mí ta nak! Ezért meg ren de lés kor kor tól füg get le nül kér jük a tel -
jes lét szá mot je lez ni! Cse cse mők ese té ben (max. 2 évesig) kö te le ző -
en elő ír hat ják a kis ágy igény be vé te lét (van ahová vihető, másutt elő -
ren de len dő és a hely szí nen fi ze ten dő- felár ellenében!).

• A TV ahol van zömmel csak olasz adókat sugároz (esetenként Sat),
széf, mik ro, mo só- ill. mo so ga tó gép, lég kon di ci o ná ló nem a la ká sok
alap tar to zé kai, ezért ezek csak magasabb árkategóriájú apart ma -
nokban fordulnak elő, ahol a be ren de zé sek hasz ná la tá ért ese ten ként
kü lön díjat kérnek. 
Wi-fi az apartmanokban nem általános, inkább a szállodákban várha-
tó el, de ott is zömmel a közösségi terekben és általában fi ze tős!

• Egyedi igé nye ket, mint ba ba ágy, ete tő szék- elő ze te sen je lez ni kell s
ahol meg old ha tó ott ren del ke zés re bo csát ják, ese ten ként fel árért.

• Előfordulhat hogy az áram fo gyasz tást az ár - ta ka ré kos sá gi okok ból
- csak egy bi zo nyos fo gyasz tá s mennyiségig tar tal maz za (jelezzük!),
azon felül a fi ze ten dők kü lön ke rül nek meg ha tá ro zás ra.
Több elektromos berendezés egyidejű használata esetén áramkima-
radást idézhetnek elő (kiverik a biztosítékot)- kérjük erre ügyeljenek!

• Az apart ma nok es té ben az ágyak hoz ta ka ró (pléd) ill. pár na van
(ki vé telt kü lön je lez zük), de ágy ne mű hu za tot, le pe dőt vin ni kell
(vagy felárért elő ren del he tő)! Törölköző, kony hai tex tí li ák, tisz tí tó-,
mo só- és mosogató szerek a la ká sok ban nin cse nek! 

• A nyá ri szál lás he lyek ált. má jus ele jén nyit nak, ezért az idő já rás -
tól füg gő en az el ső tur nu sok nál a be zárt ság sza ga érez he tő le het
és ap róbb be üze me lé si ne héz sé gek  előfordulhatnak- melyet hely-
ben orvosolnak, ha jelzik!

• A la kás el fog la lá sa kor kér jük, hogy el len őriz zék an nak tar to zé ka it
(leltár!) és ha hi á nyos sá got, vagy meg hi bá so dást ész lel nek, azt a le -
he tő leg rö vi debb időn be lül je lez zék a he lyi part ner nél, hogy azt ki ja -
vít has sák ill. pó tol has sák, az az a prob lé má ju kat még a hely szí nen
meg old ják. Elmulasztott, vagy késleltetett hely szí ni hi ba jel zést
ha za ér ke zés után nem áll mó dunk ban el bí rál ni!

• Amennyiben ezt nem te szik meg, úgy a fo ga dók úgy te kin tik, hogy
min dent rend ben ta lál tak s a tá vo zás előt ti la kás át vé tel kor ál ta luk
ész lelt eset le ges kárt, vagy hi ányt a Kaució (biztonsági letét) terhé-
re té rít te tik meg Önökkel.

• A la ká sok he lyi sé ge i nek és be ren de zé si tár gya i nak nem ren del te tés -
sze rű hasz ná la tá ból adó dó kár oko zást s ezért a hely szí nen ki rótt kár -
té rí té si kö te le zett sé ge ket irodánk nem tud ja fe lül bí rál ni.

SZOL GÁL TA TÁ SOK
• Szállodai el he lye zés ese tén a szobák elfoglalása általában 14.00 h-

tól lehetséges és 9.00-10.00 h-ig kell kiköltözni. Előfordul, hogy a
takarítás vasárnap szünetel! Olasz szo kás nak meg fe le lő en a reg ge li
ál ta lá ban kon ti nen tá lis (vaj, dzsem, ká vé- tea, pék sü te mény), de
zömmel önkiszolgáló rendszerben. Et től el té rő el lá tás (bővített regge-
li: felvágott, sajt) leg fel jebb ***-tól fel fe lé vár ha tó el ill. ha azt kü lön
je lez zük. A fő ét ke zés háromfogásos fix- vagy választható me nü, mely
italt nem tartalmaz. Az éte lek mennyi sé gük ben (ke ve sebb!) és ízvilá-
gukban is el tér het nek a ha za i tól. Mivel irodánk ezt nem tudja befolyá-
solni ilyen cí men rek la má ci ót sem áll mó dunk ban el fo gad ni!

• Irodánk csak a meg kö tött szer ző dés ben sze rep lő szol gál ta tá so kat
kö te les biz to sí ta ni. Min den egyéb ezen felül igény be vett szol gál ta tást,
ha az fizetős vagy fakultatív, az utas a helyszínen kö te les meg fi zet ni.

• Amennyiben a szál lás ára ma gá ban fog lal ja a strand szer vizt, azt az
ajánlatban kü lön je lez zük. Ez lakóegységenként (szoba vagy apart-
man) 1 db nap er nyőt és 2 db nyug ágyat vagy napozószéket je lent a
szál lás hely meg ha tá ro zott (ki je lölt) strand sza ka szán, általában a hát-
sóbb sorokban. (előre lekötött, nincs mód változtatni rajta!)

• Medencés apart ma nok vagy szál lo dák ese té ben a me den cék ál ta -
lá ban jú ni us kö ze pe és szep tem ber kö ze pe kö zött üze mel nek, ugyan -
így a strand szer viz (de idő já rás füg gő is). 
A medencék körüli napágyak lehetnek fizetősek!

• Az apartmanok általában, a  szállodák nem minden esetben ren del -
kez nek parkolóhel  lyel (még ritkábban garázzsal). Egy la kás hoz vagy
szobához legfeljebb egy db át la gos mértű parkolóhely biztosított. 
En nél na gyobb ko csit ér de mes elő re je lez ni, mert prob lé mát okoz hat,
ha nem fér be. Ez eset ben a par ko ló hely nem ga ran tált! 
Az egyes szálláshelyek par ko ló ka pa ci tá sa ese ten ként nincs arány -
ban a la kó egy sé gek szá má val (“korlátozott”- ként jelezve!), ilyen kor a
he lyek ér ke zé si sor rend ben töl tőd nek. Ahol a kocsihely nem biztosí-
tott vagy nem elégséges ott őr zött par ko ló ill. ga rázs bér lés le het -
sé ges ál ta lá ban hely szí ni fog la lás sal/fi ze tés sel.

SZO KÁ SOK / HÁ ZI REND
• Szállodákban a fogások mennyisége, feltálalása eltérhet a nálunk

megszokottól- erről érdemes előre tájékozódni. 
Szokás pl., hogy a kijelölt asztaluknál a fő ét ke zé sek hez textil  szal vé tát
biztosítanak, me lyet sze mély re szó ló an bo rí ték ban meg őriz nek és több -
ször is hasz ná lat ba ad nak. A meg ren delt, de el nem fo gyasz tott pa lac -
kos ita lo kat ké rés re fel cím ké zik és más nap új ra ki te szik az asz tal ra.

• Mediterrán szo kás sze rint a létesítményekben ált. 12.30 és dél után
15.30 h kö zött ún. “szi esz ta” (= csendes pi he nő) időt tar ta nak. 
Ilyen kor a  me den cé ket sem le het hasz nál ni.

• Augusztus 15. és kör nyé ke a “Ferragosto” - Olasz or szág ban az ál ta -
lá nos nyá ri sza bad sá go lá sok ide je. Eb ben az idő szak ban fo ko zott
zsú folt ság ra és zaj kel tés re le het szá mí ta ni min de nütt.

ÁRAK / HELY SZÍ NEN FI ZE TEN DŐK
• Apartmanok ese té ben ún. „ka u ció” (= biz ton sá gi le tét) meg fi ze té se

kö te le ző, me lyet a la ká sok rend ben tör té nő le adásakor vis  sza kap nak.
Er ről írá sos iga zo lást kap nak (ha nem, úgy kér je nek!), amit ja vas lunk
meg őriz ni a be fi ze tett ös  szeg iga zo lá sa ér de ké ben!

• Az eset le ges egyéb, hely szí nen kö te le ző en fi ze ten dő ket az adott szál -
lás hely re vo nat ko zó utasprogram ár táb lá jához kapcsolódóan min den kor
je lez zük. Az üdülőhelyi díj összege a 4. pontban jelzettek szerint változó!

• Szállodai el he lye zésnél gyer mek  ár csak két tel jes árú fi ze tő vel egy
szo bá ban, 3-4. ágyon tör té nő pótágyas el he lye zés ese tén érvényes.
Az életkor meghatározásánál a be nem töltött életév a mérvadó!

• Gyermek in gye nes szál lá sa ese tén is egyes szál lo dák ban az el lá tásért
térítést kér het nek (ezt kü lön je lez zük).

• Számos szál lás he lye n, ahol ezt jelezzük kis mé re tű há zi ál lat  vi te le
(elő ze tes be je len té si kö te le zett ség, ill. esetenként hely szí ni takarítási
díj fi ze tés el le né ben) en ge dé lye zett.

• Ünnepek, ki emel ke dő ese mé nyek ide jén, vagy egy hét nél rö vi debb
fog la lás ese tén, fel árat kérhetnek, amit lekéréskor jelzünk.

ÉSZ RE VÉ TE LEK / REK LA MÁ CIÓ
• Irodánk csak az uta zá si szer ző dés ben fog lalt és az uta zá si tá jé koz -

ta tó ban (ka ta ló gus vagy saját honlap) ill. más kiadványában, hirdet-
ményében és ajánlatában fel tün te tett szol gál ta tá sok biz to sí tá sá -
ért vál lal fe le lős sé get. 
A kiadványaiban közzétett fotók azonban csak minták- nem képe-
zik a szerződés tárgyát! 
Az interneten látott, ill. más uta zás szer ve ző által megjelenített tar tal -
mi el té ré sek ből adó dó rek la má ci ót nem tu dunk el fo gad ni!

• Az olasz or szá gi szál lo dák ka te gó ri á ba so ro lá sa ese ten ként el tér het
a ma gyar or szá gi nor mák tól. Ezen túl me nő en azo nos ka te gó ri án be lül
is le het nek lényeges mi nő sé gi kü lönb sé gek- mely általában tük-
röződik az árukban. 
Bizonyos ki emelt üdü lő-ré gi ók (pl. Toszkána, Ri vi é ra) ill. a mű em lék -
vá ro sok szál lá sa i nak ára vi lág hír ne vük okán nem min dig van arány -
ban a be so ro lá suk tól el vár ha tó val- ott magát a helyet is megfizetjük!

• Irodánk min den szál lás tí pus ban és ár ka te gó ri á ban ren del ke zik
kí ná lat tal (az egy sze rű  - ol csó tól, a középkategóriásokon át, a szín -
vo na la s - drá gáb big). Ez le he tő sé get biz to sít ar ra, hogy Önök az igé -
nyük és anya gi le he tő sé ge ik hez mér ten vá las  sza nak. 

• Áraink min den kor tük rö zik az “ár- ér ték arányt”. Vá lasz tá suk nál
te hát szá mol ja nak az zal, hogy az ol csóbb ár mindig gyen gébb  mi nő -
sé get, a magasabb pedig színvonalasabb szál lás he lyet ta kar! 
Rossz vá lasz tás ese tén utó la gos rek la má ci ót nem tu dunk el fo gad ni!

• Hazaérkezés utá ni rek la má ci ót ki zá ró lag a hely szí nen fel vett és a
he lyi part ner rel, vagy szál lás adó val hi te le sí te tett/átvetetett “jegy ző -
könyv” be csa to lá sa mel lett áll mó dunk ban el bí rál ni! (lásd. ÁSZF) 
Be nyúj tá si ha tár idő a ha za ér ke zést kö ve tő max. 8 na pon be lül.

HASZ NOS TUD NI  VA LÓK 
az UNIVERSO TOUROPERATOR ál tal biz to sí tott olasz or szá gi szál lás he lyek hez

Az Uta zá si Szer ző dés alá írá sá val az utas el is me ri, hogy en nek tar tal mát is meg is mer te és azt ma gá ra néz ve kö te le ző nek fo gad ta el.

FON TOS TUD NI VA LÓK!
IRO DÁNK VA LA MEN  NYI SZÁL LÁS HE LYEN 

A HE LYI PART NE RÉN KE RESZ TÜL 
BIZ TO SÍT JA AZ AS  SZISZ TEN CI ÁT!

Tar tóz ko dá suk alatt, ha bár mi lyen se gít ség re 
vol na szük sé gük, for dul ja nak bi za lom mal 

a "Voucheren" (1. pld. az Utasnál marad!),
vagy a magyar nyelvű 

"Rész vé te li je gyen" fel tün te tett, a szol gál ta tá sát 
biz to sí tó szál lás hely hez illetve he lyi iro dá hoz.  

Több vi lág nyel vet be szél nek. 

A kint tar tóz ko dá suk so rán adó dó - esetlegesen  
nyel vi ne héz sé gek mi att nem megoldható 

prob lé mával - iro dán kat is hív hat ják!
Hét köz nap mun ka idõ ben (HÉ-PÉ, 10:00-18:00 órá ig):

+36-30/629-8384, +36-1/288-8596
Hét vé gén, csak tur nus vál tás kor (ügye le ti szám): 

+36-30/629-8384

Amen  nyi ben fen ti ek kel nem él nek, 
úgy utólagosan reklamációt nem tudunk elfogadni!

U N I V E R S O
U TA Z Á S S Z E R V E Z Õ  I R O D A

touroperator


