
 

EGYNAPOS UTAZÁSOKRA ÉRVÉNYES 
UTAZÁSI SZERZŐDÉS 

 
 
amely létrejött egyrészről a GÁL-BUSZ Utazási Iroda Kft. /(székhely: 1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.sz. MKEH engedély száma: U-
001707, adószám: 25510537-2-42, Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-279314, telefon/fax: 96/595-080, 06-30-937-0655, 06-30-754-0260, e-
mail: info@galbusz.hu) másrészt: 
 
Utas vagy megrendelő neve:   
 
Foglalási szám: 
 
UTAZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE: Az Utazási Szerződés létrejön, ha az Utas írásban megrendelte és megismerte az utazási 
feltételeket, valamint a részvételi díjat befizette.  
 
RÉSZVÉTELI DÍJ: Tartalmazza az autóbusz viteldíját, az idegenvezetés és külföldi utazás során csoportos betegség, baleset és 
poggyász (BBP) biztosítás díját. A részvételi díj nem tartalmazza a belépődíjakat.  
 
UTAZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE: 
A Gál-Busz Utazási Iroda Kft. az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában az utazás megkezdése előtti 2. napig a szerződéstől 
elállhat. Minimum létszám: 30 fő. 

 Az utas igényt tarthat az eredetivel azonos értékű szolgáltatásra 

 Az utas kérheti a részvételi díj visszatérítését. 
 
Ha az Utas lemondja az utazást, úgy az alábbi költségek terhelik: 
Az utazás megkezdését megelőző 15-7 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10 %-a 
Az utazás megkezdését megelőző 6-4 napon belüli  lemondás esetén a részvételi díj 50 %-a 
Az utazás megkezdését megelőző 3 napon  belüli lemondás esetén a részvételi díj 100 %-a 
 
TOVÁBBI FELTÉTELEK: A szolgáltatásokkal szembeni kifogásokat mindig az utaskísérőnek kell jelezni a helyszínen, aki a kifogást 
jegyzőkönyvbe rögzíti, és abból az utasnak is átad egy példányt. Az utaskísérő tájékoztatja a Gál-Busz Utazási Iroda Kft-t a 
kifogásokról, a jegyzőkönyv egy példányát átadja. A kárigényt hazaérkezést követő 3 munkanapon belül a Gál-Busz Utazási Iroda Kft.-
nek (1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.) írásban kell jelenteni és mellékelni kell a helyszínen felvett jegyzőkönyvet. A Gál-Busz 
Utazási Iroda Kft. felülvizsgálja a kárigényt és a levél kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Utast.  
 
Az utazás során az Utas a poggyászának őrizetéről saját maga gondoskodik. 
 
Aláírásommal nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján készült Adatkezelési tájékoztatót a társaság a honlapján 
/irodájában megismertem és azt tudomásul vettem. Engedélyezem, hogy a szerződésben megjelölt személyes adataimat az 
Adatkezelő az utazás szervezése céljából kezelje, és hogy az Adatkezelő a személyes adataimat az Adatkezelővel megkötött utazási 
szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelőnek továbbítsa. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a 
nyilatkozatban foglalt hozzájárulásom megadása önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt. 
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