
Foglalási feltételek

A WEBOLDALON TELJESÍTETT UTAZÁS MEGRENDELÉSÉRE SZÓLÓ SZERZŐDÉS

A Marbella Travel Kft. (Utazási Iroda és levelezési cím: 5100 Jászberény  Bérkocsis  utca 1., MKEH 
engedélyszám: U- 001159, cégjegyzékszám: 16-09-011961, adószám: 22635617-2-16, telefonszám: 
06-57-407-550), továbbiakban Marbella Travel  az Internetes weboldalán (online megrendelés) az 
alábbi utazás megrendelésére  szóló Szerződést köti a vele utazni kívánó Utassal, aki 
www.marbellatravel.hu  weboldalon keresztül utazás megrendelést küld. Online utazás 
megrendeléskor a Megrendelő nem tudja elküldeni a megrendelését mielőtt az alábbiakat nem 
olvasta illetve nem fogadta volna el. Jelen szerződés a Megrendelő (Utas) részéről történő 
elfogadással jön létre. Az utazás megrendelésének elküldése nem lehetséges anélkül, hogy a 
Megrendelő a kis négyzetben nem jelölné be az elfogadást jelző rublikát. Bejelölés nélkül a biztonsági 
rendszer nem engedi elküldeni a megrendelőlapot. Amennyiben az Utazás Megrendelésre Szóló 
Szerződési feltételeket nem fogadja el, kérjük ne használja a Marbella Travel Internetes weboldalát.  A
megrendelés elküldése után az iroda úgy tekinti, hogy a szerződők akaratai megegyeztek. A két fél 
egybehangzó joghatás kiváltására irányuló akarat-kijelentései alapján az alábbi szerződés jön létre. 
Ezen szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül.  

1.) A Marbella Travel által üzemeltetett www.marbellatravel.hu  honlap használatának feltétele, 
hogy a felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen Utazás Megrendelésre Szóló 
Szerződésben foglaltakat. Felhasználó a honlap használatával elismeri, hogy a jelen 
szerződésben foglaltakat megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek 
fogadja el. Amennyiben a szerződést nem fogadja el, kérjük ne használja a weboldalunkat.

2. A Marbella Travel honlapjainak meglátogatása a látogató vagy más harmadik fél és a 
Marbella Travel között jogokat és kötelezettségeket magában foglaló jogviszonyt nem 
keletkeztet. Megrendelő elküldése még nem kötelezi a Marbella Travel-t utazási 

szerződés megkötésére. Ide vonatkozó feltételek lentebb kerülnek részletezésre. 

2.1) Amennyiben a Megrendelő a foglalást saját maga, és több Utas részére rendeli meg az 
érintett utazási csomagot, abban az esetben a Megrendelőt a Marbella Travel a többi Utas 
jogszerűen eljáró képviselőjének tekinti. Kizárólag a Megrendelő a felelős az olyan kárért, 
vagy bármely más hátrányért, ami azért ér bárkit, mert a Megrendelő a többi Utas 
vonatkozásában nem rendelkezett képviseleti jogosultsággal. Értendő ez alatt pl: hibásan 
megadott nevek, születési idők egyéb személyes adatok. A Megrendelő felel utastársai 
nevében a megrendelt szobatípusokért, ellátásért, utazási időpontokért, utazás 
időintervallumáért, uticél és utazás módjának kiválasztásáért. A Megrendelő utastársai 
nevében is szerződést köt az utazásszervezővel az elküldött megrendelésre vonatkozóan. A 
megrendelő felel továbbá azért, hogy a saját és utastársai utazási okmányainak scanelt vagy 
lefotózott másolatát emailben eljuttassa a Marbella Travel Kft-nek a foglalás véglegesítését és
visszaigazolását követően, de legalább az utazás megkezdése előtt 14 nappal vagy 
amennyiben ennél előbb is szükséges, úgy arról külön értesítést küldünk a Megrendelőnek. 

2.2) Az úti-okmányok (útlevél, esetlegesen vízum) beszerzése az Utasok kötelessége és 
felelőssége. Az Utasok kötelesek az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, 
előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, be- és kiutazási szabályok, egészségügyi 
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előírások stb.) betartani; az ezek megszegéséből, be nem tartásából eredő többletköltségek 
és károk az Utasokat terhelik. A külföldi állampolgárságú Utasok a beutazási szabályokkal 
kapcsolatban érdeklődjenek az adott konzulátuson, illetve nagykövetség.

3. Nem áll jogában módosítani, másolni, terjeszteni, megjeleníteni, előadni, újra előállítani, 
közzétenni, átruházni vagy eladni a Marbella Travel weboladál megszerzett információkat 
vagy szolgáltatásokat. A Marbella Travel oldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, 
és egyéb információs anyagok terjesztése szigorúan tilos. 

4. A Marbella Travel nem tehető felelőssé a weboldalán található információk használatából, 
végrehajtásából  vagy valamilyen információ hiányából, az információval - vagy annak hiányával - 
kapcsolatosan keletkező közvetlen vagy közvetett kárért. A Marbella Travel minden, a fellelhető 
információból eredő kárért kizárja a felelősségét.

5.  A Marbella Travel nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, 
veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen 
állapotából, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek,
illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy 
rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

6.  Az utazásokat a Marbella Travel a honlapjaira a vele partneri viszonyban álló utazásszervezők zárt 
számítógépes rendszerben lévő  töltik fel, ezért a részvételi díjak, külön fizetendő díjak, indulási 
időpontok megváltoztatására a Marbella Travel-nek nincs lehetősége, így ezen adatok valódiságáért 
az utazásszervezők és nem a Marbella Travel a felelős. A Marbella Travel-nek a megrendelés 
pillanatában nincs pontos információja arról, hogy az adott utazás szabad-e, tehát értékesíthető-e a 
Megrendelő részére. A szállodai leírásoknál, utazásoknál az ott szereplő éttermek, bárok nevei illetve 
a nyitvatartási idők tájékoztató jellegűek, azok megváltozása esetében a Marbella Travel nem tartozik 
felelősséggel.  A honlapokon szereplő helyesírási hibáért, az időközben aktualitását vesztett árakért és
akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáért, a kalkulátor pontatlan számolásáért 
felelősséget a Marbella Travel nem vállal. A honlapokon szereplő kalkuláció eredménye tájékoztató 
jellegű, amely az utazási irodát az utazási szerződés megkötésére nem kötelezi. Mindig az 
utazásszervező iroda által írásban visszaigazolt részvételi díj a mérvadó. A helyes fizetendő részvételi 
díj az iroda írásos visszaigazolása után tekinthető véglegesnek, melyről a Marbella Travel 
haladéktalanul írásban értesíti a Megrendelőt, aki annak befizetésével és az utazásszervezőre 
vonatkozó általános szerződési feltételek valamint megrendelő lap aláírásával, annak Marbella Travel 
részére való email-es megküldésével elfogadottnak tekint. A részvétei díj befizetése és megrendelés / 
utazási feltételek elfogadása után a részvételi díj csökkentésére a Megrendelőnek nincsen módja, 
abban az esetben sem, ha az adott utazásszervező , ugyan azon utazást később olcsóbban fogja 
értékesíteni.  

7. A Megrendelő utastársai nevében is elfogadja az utazásszervező lemondási feltételeit. A 
megrendelt szolgáltatás lemondása esetén az utazásszervező lemondási feltételit követve jár el a 
Marbella Travel, melytől eltérni nem áll módjában. A lemondási feltéteket az aktuális utazási 
feltételek mindig tartalmazzák.  A Megrendelő utastársai nevében is útlemondási biztosítást köt vgy 
nem köt. Ezen biztosítás megkötése vagy meg nem kötése, mindig feltüntetésre kerül a Marbella 
Travel által küldött megrendelő lapon, annak feltételeit pedig az utazásszervező szerződéses biztosító 



partnere szabja, melyet a Megrendelő utastársai nevében is köteles elfogadni és magára érvényesnek 
tekinteni. 

8. Úgynevezett lekéréses foglalás esetén:  Az utazást először az utazásszervező utazási iroda külföldi 
partnerétől szükséges a szabad helyeket lekérni. Ilyen esetben a Marbella Travel jogosult és a 
Megrendelőtől az adott utazásszervező utazási iroda feltételei szerint a teljes díjat bekérni. Sikertelen 
foglalás esetén a Megrendelő által megfizetett teljes összeg visszatérítendő a Megrendelő részére, 
amennyiben a Megrendelő nem választ a Marbella Travel kínálatából másik, legalább a meghiúsult 
utazás teljes díjának értékével azonos értékű utazást, azonban a Megrendelő az esetleges sikertelen 
foglalás következtében semmilyen jogcímen nem jogosult kártérítésre. A lekéréses foglalás a külföldi 
partner sikeres visszaigazolása után lesz érvényes és azonnali szerződésnek minősül, melyet az utas 
köt az utazásszervezővel.  Ilyen esetben a fentebb valamennyi fentebb felsorolt pont , de különös 
tekintettel a 6,.és 7. pontban illetve Foglalási Szabályzat nevű tájékoztatásunk lép teljes körűen 
érvénybe. 

9. A Marbella Travel a weboldalain keresztül, szolgáltatásainak használata, illetve a regisztráció során 
tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Ha bármely személyes 
adatát megadja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Marbella Travel - az ügy jellege által 
meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A Marbella Travel az így tudomására jutott 
adatokat nem adja el, nem teszi nyilvánosság vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé.

10.) A weboldalunkon lévő külső oldalakra vonatkozó linkekre vonatkozó korlátozás: A külső linkek 
nem tartoznak a Marbella Travel szerkesztése alá, a Marbella Travel nem vállal felelősséget ezek 
frissítéséért, tartalmáért, vagy ezeken elhelyezett linkek hivatkozásaiért. A linkek elhelyezése a  
oldalon nem jelenti automatikusan, hogy a Marbella Travel egyetért a külső linkek tartalmával, az 
azokon szereplő tartalom következtében felelőssége nem keletkezhet.

11. Meg rendelés estén , az utas köteles, részvételi díjat fizetni, a Marbella Travel által elküldött 
megrendelőlapot,  az adott utazásszervező utazási feltételi un. ÁFSZ-t és az un. storno biztosítási 
szabályzatot aláírásával elfogadni és ezt jól látható formában visszaküldeni emailben a Marbella Travel
utazási iroda címére. A Megrendelőnek az utazás megrendeléskor nyilatkoznia kell arról, hogy milyen 
minőségben rendelte meg az utazást. A 2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa tv. 206. 
§-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást - nem 
adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe (tehát 
magányszemélyként foglal, nem kér cégnévre számlát), illetve – adóalanyként saját nevében és javára,
tehát végső felhasználóként veszi igénybe (tehát cégnévre kér számlát, de a megrendelt szolgáltatást 
nem számlázza tovább), illetve - adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi 
igénybe (tehát cégnévre kér számlát és a megrendelt szolgáltatást továbbszámlázza, ez esetben plusz 
Áfa-t is fel kell számolni).Az aláírt nyilatkozatot is köteles megküldeni aláírva abban az esetben külön, 
de a fentebb felsoroltakal együtt, ha azt az utazásszervező ÁFSZ-e nem tartalmazza.(ÁFSZ jelentése: 
Általános Szerződési Feltételek) 

Ezek hiánytalan megléte után áll a Marbella Travel-nek foglalási szándékát véglegesnek tekinteni és 
elindítani a megrendeltek alapján. 



12. Magyarázat a szerződés érvényessége és hatályosságának megértéséhez: Amikor az Utas és az 
Utazásszervező utazási szerződést köt, akkor az a szerződés érvényes, de nem hatályos. Akkor válik 
hatályossá ez a szerződés, amikor az utazásszervező írásbeli visszaigazolást küld az utazásközvetítőn 
keresztül a Megrendelőnek. A szerződés érvényessége: A szerződés ALKALMAS a célzott joghatások 
kiváltására, nem ütközik jogszabályi tilalmakba, megfelel a felek akaratának. A szerződés hatályossága:
A szerződés TÉNYLEGESEN kiváltja a célzott joghatásokat, jogok és kötelezettségek keletkeznek.

13. A Megrendelő, utastársai nevében is  tudomásul veszi , hogy szerződéses jogviszony , a választott 
és megrendelt szolgáltatás utazásszervezőjének utazásszerződésének( azaz Általános Szerződési 
Feltételeinek) elfogadása ,aláírása és az előleg befizetése után, közte és az utazást szervező utazási 
iroda között köttetik. A Marbella Travel Kft., kizárólag, mint utazása közvetítője működik közre az 
utazás lebonyolításában. 

Kérjük, nyugtáját vagy banki utalásának igazolását, számláját,az aláírt utazásszerződést azaz Általános 
Szerződési Feltételeket, Áfa Nyilatkozatot, Útlemondási Biztosítás Szabályzatot, Hasznos tudnivalókat, 
Megrendelő lapot és esetlegesen már megkapott vouchert vagy utas tájékoztatót őrizzék meg 
legalább az utazás befejezéséig azaz haza érkezésig. Ebből eredő károkért a Marballa Travel Utazási 
Iroda felelőséget nem vállal és másolat kiadására nem kötelezhető! Ezt a Megrendelő utastársai 
nevében is kiemelten tudomásul veszi! 

14. Utazáshoz szükséges okmányokról és azok érvényességéről azok meglétéről illetve költségéért a 
Megrendelő és utastársai saját maguk felelnek. Ezek hiányából érvénytelenségéből adódó valamennyi
esetleges kárért a Marbella Travel Utazási Iroda nem tehető felelőssé. 

Útlevél, útiokmányok, beutazási feltételek, vízum stb.

14.1) Európai Unión kívüli utazások: 2015.06.04.-től változás az adatok megadása területén: A 
fokozódó terrorfenyegetések miatt az Európai Unió új jogszabályokat vezetett be, melynek 
folyományaként Magyarország Belügyminisztériuma valamennyi, az Unión kívüli országba induló és 
onnan érkező járat esetében kiterjesztett adatokkal feltöltött utas listák továbbítását tette kötelezővé 
a légitársaságok számára. Minden Utasnak felhívjuk a figyelmét, hogy az utazáshoz szükséges 
útiokmányairól saját magának kell gondoskodnia, és a befogadó ország beutazási feltételeiről 
egyénileg kell tájékozódnia (útlevéllel vagy anélkül lehet-e utazni adott országba, kell-e vízum vagy 
sem, stb.). Nem magyar állampolgároknak felhívjuk a figyelmét, hogy adott célország konzuli 
szolgálatánál tájékozódjanak a beutazási feltételekről. Az útlevél érvényességéért, útlevéllel, 
vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utasok 
felelnek. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utasok az utazáson nem tudnak részt venni, úgy 
kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal az utazásszervező lemondási 
feltételeket lépteti érvénybe. Az előzőekre tekintettel minden Európai Unión kívüli úti cél foglalása 
esetén a Megrendelőnek meg kell adni az alábbi adatokat minden Utasra vonatkozóan:

Utas útlevél szerinti adatai: Neme / Titulusa / Vezetékneve / Keresztneve / Születési ideje / 
Állampolgársága / Útlevél száma /Útlevél lejárati dátuma / Útlevél típusa (az útlevelek többsége 
magánútlevél, ezeknél „P” jelzést kell beírni) / Útlevelet kiállító hatóság neve



14.2) Európai Unión belüli utazások: Minden Utasnak plasztik típusú személyazonosító igazolvánnyal 
kell rendelkeznie, amelynek minimum 3 hónapig érvényesnek kell lennie. Ha a gyermeknek vagy 
csecsemőnek nincs személyazonosító igazolványa, akkor nekik útlevél kiváltása szükséges

15. Amennyiben utazása során bármilyen panasza volna kérjük, jelezze az utazásszervező helyi 
képviselőjének, telepített idegenvezetőjének, ennek hiányában amennyiben a szálláshelyen volna 
problémája úgy a recepción, ha a repülőtéren, úgy a reptéri képviseletnek, légitársaságnak. MINDEN 
ESETBEN VETESSEN FEL JEGYZŐKÖNYVET PANASZA TÁRGYÁRÓL! Ennek hiányában reklamációját nem 
érvényesítheti az utazásszervezőnél, még akkor sem, ha fotókkal próbája igazolni állítása valódiságát. 
Ha van módja és az eset megkívánja, dátumos fotókkal esetleg video felvétellel kérjük igazolja még 
észrevételét. Amennyiben az utazásszervezőnek módjában áll még a helyszínen valószínűleg fogja a 
Megrendelőt és utastársai kompenzálni. Ha úgy érzi ez nem sikerült, a fent felsoroltakkal 
(jegyzőkönyv+fotók+video) és egy Önállóan megírt kísérő levéllel, melyet email formájában kérünk, 
majd megküldeni keresse fel utazási irodánkat a hazaérkezés után max. 8 napig. A megkapott 
hiánytalan anyagot továbbítjuk az utazásszervező panaszkezelési osztálya felé. A panasz kivizsgáására 
az utazásszervezőnek 30 napja van. A kapott értesítést minden esetben továbbítjuk Önnek egy 
megadott elérhetőségre. 


