
Foglalási szabályzat 

 Köszönjük, hogy a Marbella Travell Utazási Iroda szolgáltatásait veszi igénybe utazása lefoglalásához. 

Kérjük, figyelmesen olvassa át a foglalási szabályzatunkat! Bármilyen kérdés esetén állunk szíves 

rendelkezésére az oldalunkon feltüntetett elérhetőségeken munkaidőben. Tájékoztatjuk, hogy 

amennyiben a foglalási szabályzatot nem fogadja el, illetve az ott leírtakkal nem ért egyet, foglalás 

nem jöhet létre. 

 I. Bevezetés: A Marbella Travel Kft. Magyarországon bejegyzett Utazási Iroda. Budapest főváros 

Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály 

Idegenforgalmi és Közraktározás- felügyeleti Osztály által nyilvántartott regisztrációs száma: U-

001159, a cég cégjegyzékszáma: 16-09- 011961, a cég adószáma: 22635617-2-16.  

A Marbella Travel Kft által üzemeltetett www.marbellatravel.hu oldalt bárki ingyen használhatja. Az 

oldalon feltüntetett információk és árak frissítését a CeSYS-Utazásirendszer Kft. biztosítja.   

2. Foglalási szabályzat: A foglalás elküldése után azonnal küldünk egy értesítőt a megadott e-mail 

címre, amiben jelezzük, hogy igénye beérkezett hozzánk. Kérjük, ezt minden esetben ellenőrizze! 

Amennyiben eltérést lát az általunk küldött visszaigazolás és a lefoglalt út között, haladéktalanul 

jelezze. Ez a visszaigazolás még nem jelenti az út konkrét foglalását az utazásszervező felé. A foglalás 

beérkezése után a kiválasztott utat a Marbella Travel és a választott Utazásszervező nyitva tartását 

figyelembe véve visszaigazoltatjuk azzal a partnerünkkel, akinek az útjára jelentkezett, így a 

partnerünk visszajelzése után tájékoztatjuk, hogy az Ön által választott útra vannak-e még szabad 

helyek. A hely ellenőrzése után a megadott e-mail címre elküldjük az út pontos és végleges árát és a 

szabad kapacitást. Amennyiben ezen írásos tájékoztatást követően még fenntartja foglalási 

szándékát, elküldjük a foglaláshoz szükséges dokumentumokat.  

Kérjük, a foglalás elküldése után fokozottan figyelje a beérkező leveleit és a postaládájának tartalmát. 

A beérkezett megrendelés feldolgozása minden estben függ az utazásszervező partner és a Marbella 

Travel Utazási Iroda nyitva tartásától. Munkaidőkön kívüli megrendelés véglegesítés nem lehetséges 

hisz a szabad helyek ellenőrzése, lekérés elindítás, nyitvatartási időn kívül lehetetlen. Kérjük, ezt 

vegye tudomásul! Ellenben foglalási szándékát munkaidőn kívül is jelezheti felénk a megrendelés 

elküldésével bármikor a nap 24 órájában. A foglaláshoz szükséges dokumentumokat kérjük kitöltve, 

aláírva visszajuttatni irodánk részére. (személyesen vagy e-mailen) a) utazási szerződés/megrendelés-

megrendelőlap tartalmazza: megrendelő neve, címe, mobiltelefon elérhetősége az utazáson 

résztvevők pontos utazási okmányban szereplő nevei , születési idők, utazásszervező, úticél, utazás 

ideje, megrendelő által igényelt szolgáltatások és azok árai, amennyiben a megrendelő útlemondási 

biztosítást nem kér a megrendelt szolgáltatáshoz, úgy az külön feltűntetésre kerül a 

megrendelőlapon fizetési feltételek Az utazási szerződésben feltüntetett árak már az út pontos és 

végleges árát tartalmazzák! b) a kiválasztott út szervezőjének utazási feltételei.  

Irodánk csak és kizárólag hivatalosan bejegyzett utazásszervezők útjait értékesíti és ajánlatait jeleníti 

meg oldalán. A Marbella Travel Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy az oldalon feltüntetett 

információkat, árakat a megrendelés előtt/ közben is módosítsa, amennyiben azt az utazásszervező 

módosította. Az oldalon feltüntetett árak folyamatosan módosulnak/hatnak (pl.: előfoglalási akciók 

(first minute), akciós árlisták, az utazás szervezők aktuális akcióinak kiadása (last minute), stb.), 

szabad helyek stb., ezért az árakból adódó károkért felelősséget nem vállalunk. 



 

 Kérjük, kiemelten figyeljen, hogy megrendeléskor pontos neveket és adatokat adjon meg, mivel 

esetleges elírásért a Marbella Travel Kft. felelősséget nem tud vállalni! Minden vezeték és utónév 

kerüljön leadásra a megrendeléskor, úgy ahogy az az igazolványban vagy útlevélben bejegyezve van. 

Házas hölgyek esetében a leánykori nevet külön kérjük megjegyzésben feltűntetni. A pontatlan 

adatszolgáltatásból eredő károkért a megrendelő felel! Ezzel járó minden felelősség a megrendelőt 

terhel!  

3. Fizetési szabályzat: A kiküldött dokumentumokkal (utazási szerződés/megrendelés, utazási feltétel) 

egyidejűleg az egyeztetett út árának az előlegét (utazás megkezdése előtt több mint 35 nappal 

történő megrendelés esetén) 40% vagy a teljes összeget (utazás megkezdése kevesebb, mint 35 

nappal történő megrendelés esetén) kérjük kifizetni. Amennyiben utazását több mint 35 nappal 

indulás előtt foglalta, úgy a fent maradó 60 % hátralékot az indulás előtti 35. napig köteles 

megfizetni. A hátralék fizetési kötelezettségét a megrendelő az utazási szerződésnek és 

megrendelőlapon feltüntetetteknek megfelelően , azon szereplő határidőig maradéktalanul 

teljesíteni köteles. Utastársai nevében is teljes jogi és anyagi felelősséget vállal. Amennyiben a 

hátralék fizetést határidőre elmulasztja úgy a Marbella Travel Kft. minden előzetes értesítés nélkül 

jogosult a megrendelő utazását lemondani az utazásszervezőnél. Ebből eredő megrendelőt ért 

későbbi károkért a Marbella Travel Kft. nem tehető felelőssé. Az út előlegének vagy a teljes részvételi 

díjnak számlánkra való megérkezéséig az adott szolgáltatást az utazásszervező felé nem áll 

módunkban lefoglalni/véglegesíteni. A pénz beérkezése és a foglalás közötti időben elfogyott 

helyekért, ár változásért irodánk nem vállal garanciát és az ebből adódó károkért a Marbella Travel 

Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli. A lefoglalt út összegének kifizetésének lehetőségei: készpénz 

fizetés személyesen az irodáinkban átutalás a bankszámlánkra készpénz befizetés valamelyik K&H 

Bankfiókban a megadott bankszámlaszámra.  

4. Ár garancia: A Marbella Travel Kft. garantálja, hogy az utakat ugyan azon áron biztosítja ügyfelei 

részére, mint az utazásszervező iroda saját iroda vagy iroda hálózatán belül.  

5. Utazási okmányok / Voucher: A legtöbb esetben az utazási okmányokat repülős út esetében az 

adott út szervezőjének a képviselőjétől indulás előtt két órával veheti át a repülőtéren. Egyéni illetve 

belföldi szállás foglalás esetén irodánkban vagy kérés esetén emailben elküldjük Önnek. Az átvétel 

időpontja függ a foglalás és az indulás közötti időponttól is. A pontos részletekről a foglalás után 

tájékoztatjuk. 

 6. A Marbella Travel mobiltelefonszáma munkaidőn kívül is hívható, KIZÁRÓLAG külföldön 

tartózkodó utasainknak van fenntartva vészhelyzetre éjjel-nappal: +36-30-8301482. Kérjük, 

foglalásával kapcsolatban illetve egyéb érdeklődésre ezt a telefonszámot ne használja nyitvatartási 

időnkön kívül! Érdeklődéssel kapcsolatban, munkaidőben állunk szíves rendelkezésére 

elérhetőségünk bármelyikén. Amennyiben nem áll módunkban felvenni a telefont, mert ügyfél van 

nálunk az irodában, úgy biztosítjuk, amennyiben telefonszámát a hívással együtt láthatóvá teszi 

számunkra és nem titkosan kezeli, minden esetben a lehető leghamarabb,  vissza fogjuk Önt hívni! 

Hívása fontos számunkra! 


