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A La Grotta Holidays idegenforgalmi kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 
Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 354-0664,65, e-mail: info@lagrotta.
hu, telephelye: 1065 Budapest, Podmaniczky u, 13., Tel. +36 1 3730408, Fax: +36 1 
3730409, a Fôvárosi Bíróság Cégbíróságán bejegyzett cégjegyzék száma: 01-09-
667490, adószáma: 12332210-2-42, eng.száma: R-1886/2001. Engedélyezô, nyil-
vántartást vezetô, szolgáltatást felügyelô hatóság: Budapest Fôváros Kormány-
hivatala Idegenforgalmi Osztály, 1124 Budapest Németvölgyi út 37-39.,), mint vál-
lalkozó (a továbbiakban: La Grotta utazási iroda vagy utazásszervezô) az ál-
tala szervezett utazásokra, különös tekintettel az utazási csomagra és az utazá-
si szolgáltatás együttesre vontkozó szerzôdésekrôl szóló 472/2017. (XII.28) Kor-
mányrendelet alapján – az alábbi általános szerzôdési feltételekkel szerzôdik a 
megrendelôvel (a továbbiakban: utazó):

Megrendelô/Utazó...........................................................................................................
Mobiltelefonszám .............................................................................................................
Cím .....................................................................................................................................
Utazásközvetítô iroda neve  ............................................................................................
Telefonszáma  ...................................................................................................................
Székhelye ...........................................................................................................................
Úti cél, idôpont  ................................................................................................................

1. AZ UTAZÁSI SZERZÔDÉS
1/1.  Az utazási szerzôdés alapján az Utazásszervezô az Utazó által megrendelt 

utazás és az út egyes állomásain való tartózkodás megszervezésére, továb-
bá kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, az Utazó pedig a szolgáltatások 
átvételére és díj fizetésére köteles. Az Utazó felelôssége tudatában kijelen-
ti, hogy a La Grotta Utazási Iroda által kiadott utazási ajánlatban, illetôleg 
tájékoztatókban (a továbbiakban együttesen: utazási ajánlat) ismertetett 
egyedi és a jelen okiratba foglalt Általános szerzôdési feltételeket , Hasz-
nos tudnivalókat, és az Utazási tájékoztatót - teljes egészében és részletei-
ben is - megismerte, melyeket magára nézve kötelezônek ismer el és kife-
jezetten elfogad.

 Az utazók az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonat-
kozó szerzôdés megkötése elôtt minden tájékoztatást megkapnak, annak 
lényeges, jogszabályban elôírt pontjai szerint.

1/2.  Az utazási szerzôdés akkor tekinthetô létrejöttnek, ha a szolgáltatást 
az Utazó írásban megrendelte és a részvételi díj meghatározott részét (2/1. 
pont) befizette, valamint a La Grotta Utazási Iroda a megrendelést elfo-
gadta és írásban visszaigazolta.

 Amennyiben az Utazó a szolgáltatást a La Grotta Utazási Iroda partner iro-
dájában (utazásközvetítô útján) rendeli meg, az utazási szerzôdés – a fenti 
feltételeken túlmenôen – akkor tekinthetô létrejöttnek, amikor a részvéte-
li díj elôleg a La Grotta Utazási Iroda számlájára beérkezett. A jelen általá-
nos szerzôdési feltételek az Utazó megrendelésének írásbeli visszaigazolá-
sával lépnek hatályba.

 Az utazó jelen szerzôdés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy fenti-
ek bármelyikének elmaradása esetén az utazási szerzôdés nem jön létre, 
azzal kapcsolatosan a La Grotta Utazási Iroda az Utazó felé semminemû 
felelôsséggel nem tartozik.

1/3.  Interneten keresztül történô megrendelés esetén az Utazó az interne-
tes megrendelésével egyidejûleg elfogadja a jelen Általános Szerzôdési 
Feltételeket is. Ez esetben a felek közti szerzôdés akkor jön létre, ha az 

Utazó a megrendelését írásban elküldte és a részvételi díj elôlegét (2/1. 
pont) befizette, továbbá megrendelését a La Grotta Utazási Iroda írásban 
elektronikus dokumentumban visszaigazolta. Amennyiben a felek között 
az utazási szerzôdés az elôleg befizetésének hiánya miatt nem jön létre, de 
az utas írásban vagy az interneten keresztül megrendelte az utazást, vagy 
aláírta az utazási szerzôdést, a La Grotta Utazási Iroda jogosult az ebbôl 
eredô kárát a 3/2 pont szerint érvényesíteni. A visszaigazolást követôen az 
Utazó a megrendelésétôl kizárólag a jelen Általános Szerzôdési Feltételek 
3/2. pontjában foglalt feltételekkel állhat el.

1/4.  A szolgáltatásokat a La Grotta Utazási Iroda által közzétett tájékoztató 
(programfüzet, a La Grotta Utazási Iroda honlapja, egyedi ajánlat, a továb-
biakban együttesen: tájékoztató) és/vagy a megrendelés visszaigazolása 
tartalmazza. Az Utazó a jelen okirat aláírásával elismeri, hogy a fenti tá-
jékoztatót megismerte, ennek megfelelôen a tájékoztatás elmaradására 
vagy hiányosságára a továbbiakban nem hivatkozhat.

 A La Grotta Utazási Iroda a programfüzetben foglaltaktól való eltérés jogát 
fenntartja, jogosult a 3/2. pont szerint az utazási szerzôdésben meghatáro-
zott szolgáltatásokat más, minôségben és értékben megfelelô szolgálta-
tásokkal helyettesíteni (azonos kategórián belüli változtatás joga), melyrôl 
az Utazót haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben az Utazó az ily módon 
történô és ahhoz kapcsolódó részvételi díjváltoztatást elfogadja, úgy a fe-
lek az utazási szerzôdésüket ennek megfelelôen módosítják. 

1/5.  A szerzôdés megkötésekor az úti okmány pontos adatait szükséges meg-
adni, amellyel az utazó az utazáson részt vesz. Pontatlan név megadása 
esetén szerzôdés módosítás 5 000 Ft/fô ellenében lehetséges.

 Az utazó utazásképtelensége esetén helyettest nevezhet meg legkésôbb 
az utazást megelôzô 7. munka napig, (amennyiben ez a szolgáltató fel té te-
lei szerint lehetséges – azzal megegyezô költségtényezôkkel). A La Grotta 
Utazási Iroda köteles a szerzôdést módosítani, ennek díja 10 000 Ft/fô.

1/6.  A La Grotta Utazási Iroda a szerzôdéskötéshez szükséges személyes ada-
tokat kizárólag a törvényi elôírásoknak és jogszabályoknak, illetve a fogla-
láshoz kapcsolódó partnerek elvárásainak megfelelôen továbbítja és ôrzi 
meg. Azokat harmadik félnek marketing céljából nem szolgáltatja ki.

2.  A DíjFIZETÉS FELTÉTELEI
2/1.  A La Grotta Utazási Iroda által közölt részvételi díj összegét az Utazó oly 

módon köteles megfizetni, hogy abból 40% elôleget az utazási szerzôdés 
megkötésekor köteles kiegyenlíteni. Ettôl a rendelkezéstôl el lehet térni, ha 
a külföldi közremûködôvel kötött szerzôdése ennél szigorúbb kötelezett-
séget ró az Utazásszervezôre. 

 Az utazási szerzôdés alapján fizetendô teljes díj tartalmazza a szolgálta-
tások árát, az utazási Iroda szervezési díját, valamint az általános forgalmi 
adót.. A teljes összeg megfizetése - külön felszólítás nélkül is - az utazás 
megkezdése elôtt 30 (harminc) nappal esedékes, kivéve, ha a külföl-
di közremûködôvel kötött szerzôdés alapján ennél korábbi teljesítésre van 
szükség.  Az utazás megkezdésének idôpontja és az azt megelôzô 30. nap 
közötti idôszakban megkötött utazási szerzôdések esetében a teljes részvé-
teli díj megfizetése az utazási szerzôdés megkötésével egyidejûleg esedé-
kes. Errôl külön értesítést az utazásszervezô nem küld az utazónak.

 Amennyiben az elôleg vagy a teljes részvételi díj (hátralék) megfizetésének 
kötelezettségét az Utazó vagy az utazásközvetítô nem teljesíti, a La Grotta 
Utazási Iroda fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelést le-
mondottnak tekintse. Ez az Utazó elállásának minôsül, így az Utazó köteles 

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK
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a 3/2. pontban meghatározott összegû bánatpénzt a La Grotta Utazási Iro-
da részére megfizetni.

 Utazónak, azaz megrendelônek azt a személyt kell tekinteni, aki a szolgál-
tatást ténylegesen igénybe veszi. A számlát az utazó nevére kell kiállíta-
ni, ezért a számlán azt a személyt kell megrendelôként feltüntetni, aki az 
utazáson részt vesz. Amennyiben nem saját nevére kéri (pl. céges szám-
la), a szolgáltatás árára a mindenkor hatályos mértékû általános forgalmi 
adót (ÁFÁ-t) kell felszámítani, amit a céges megrendelô visszaigényelhet. 
Ha végfelhasználói nyilatkozatban cégként nyilatkozik arról, hogy a szol-
gáltatást végfelhasználóként (azaz nem továbbértékesítésre) vásárolja, ak-
kor a számla értékét nem kell ÁFÁ-val növelni. Az Utazó tudomásul veszi 
és elfogadja, hogy minden olyan természetes és jogi személynek, aki az 
utazásszervezô szolgáltatásait igénybe veszi, nyilatkozatot kell tennie arról, 
hogy nem adóalanyként (Utazóként) vagy adóalanyként de saját nevére és 
javára (Utazóként) vagy adóalanyként, de más nevére (nem Utazóként) köti 
a szerzôdést. A nyilatkozat irodánknál, vagy partnerirodáinkban a foglalás 
helyén tehetô.

2/2.  A La Grotta Utazási Iroda (12 éves kor felett) 1500 Ft/fô foglalási díjat 
számít fel, ami nem képezi a részvételi díj részét, ezért az utazás Utazó által 
történô lemondása (elállása) esetén vissza nem térítendô.

2/3.  A bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, adó, illeték, kötelezô terhek, szál-
lítási költségek (üzemanyag stb.), valamint a deviza árfolyamok megválto-
zása miatt a La Grotta Utazási Iroda a részvételi díjat jogosult egyoldalúan 
megemelni legkésôbb az utazás kezdetét megelôzô 20. napig. Ha az ár-
emelés mértéke a 8%-ot meghaladja, az Utazó az errôl kapott értesítéstôl 
számítva 3 napon belül írásban elállhat a szerzôdéstôl a befizetett összeg 
visszafizetése mellett. Amennyiben az Utazó elfogadja a változtatásokat, a 
felek a részvételi díj megváltoztatásával módosítják az utazási szerzôdést.

 A La Grotta Utazási Iroda az Utazót a részvételi díj bármilyen változtatásá-
ról haladéktalanul írásban, vagy a körülmények által lehetôvé tett leggyor-
sabb módon értesíti (telefon, e-mail).

2/4.  A La Grotta Utazási Iroda nem vállal felelôsséget az elôre be nem fizetett 
szolgáltatásokért, azok részvételi díjának bármely változásáért (fakultatív 
program, étkezés, közlekedés, belépôjegyek stb.).

2/5.  Ha az Utazó és a La Grotta Utazási Iroda közötti utazási szerzôdést 
utazásközvetítô hozza létre, abban az esetben az Utazó által befizetett rész-
vételi díjak a La Grotta Utazási Irodát illetik meg, azzal az utazásközvetítô 
nem rendelkezik. Az Utazó a fentiek ismeretében kifejezetten tudomásul 
veszi, hogy a szerzôdés a La Grotta Utazási Iroda és az Utazó között akkor 
lép hatályba, ha a teljes részvételi díj az utazásközvetítôtôl hozzá ténylege-
sen beérkezett.

3.  A SZERZÔDÉS MEGSZüNÉSÉNEK ESETEI ÉS jOGKövETKEZMÉ-
NyEI

3/1.  A La Grotta Utazási Iroda elállási joga
 A La Grotta Utazási Iroda legkésôbb az utazás megkezdése elôtt 20. napig 

írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerzôdéstôl.
 Ha az elállás nem az Utazó érdekkörében felmerült okból történt, ez eset-

ben a La Grotta Utazási Iroda köteles helyettesítô szolgáltatás nyújtására 
azzal, hogy ha a helyettesítô szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékû, 
az Utazásszervezô köteles a díjkülönbözetet az Utazónak megtéríteni. 

 Minimális létszám meglétének hiányában, utazási csomag igénybe vétele 
esetén, az utazásszervezôt az alábbi lemondási jogok illetik.

 Az utazásszervezô az utazást lemondhatja az utazási csomag igénybevéte-
le esetén az utazás megkezdése elôtt 

•	 20	nappal	-	a	6	napnál	hosszabb	utak	esetén
•	 7	nappal	–	kettô	és	hat	nap	közötti	idôtartamú	utak	esetén
•	 48	órával	elôtte	–	a	két	napnál	rövidebb	utak	esetén.

 Amennyiben az utazás vis major okok miatt elmarad, vagy emiatt módo-
sításra kerül sor, az utazásszervezô kártalanítási felelôsséggel nem tarto-
zik. Vis major okok lehetnek: háború, természeti csapás, járvány, sztrájk, 
politikai változás, bizonyos légi utak megszûnése, forgalom ideiglenes le-
zárása, az utazással kapcsolatban elôre nem tervezhetô minden esemény, 
stb. Ilyen esetekben mindkért fél a tôle elvárható módon enyhíteni köteles 
az ilyen eseményekbôl fakadó plusz költségeket. A befizetett részvételi díj 
arányos részét a La Grotta Utazási Iroda visszatéríti, ha az illetékes hivatalos 
szervek állásfoglalásai ebbe az irányba mutatnak.

3/2.  Az Utazó elállási és módosítási joga
 Az Utazó az utazási szerzôdéstôl az utazás megkezdése elôtt írásban tett 

nyilatkozattal bármikor elállhat. Az Utazó elállása esetén bánatpénzt köte-
les fizetni a részvételi díj meghatározott százalékában a La Grotta Utazási 
Iroda részére az alábbiak szerint:

 Ha az utas elállása az utazás megkezdése elôtt 
 46. napig történik meg, a bánatpénz összege 10%, de minimum  

5 000 Ft/fô.
 45-36. nap között történik, a részvételi díj 20%-a,
  35-22. nap között történik, a részvételi díj 40 %-a,
 21-15. nap között történik, a részvételi díj 60 %-a,
 14-7 nap között történik, a részvételi díj 80 %-a
 6 napon belül történik, a részvételi díj 100%-a a bánatpénz összege.
 Ezen határidôk a La Grotta Utazási Irodához beérkezô, kizárólag írásbeli ér-

tesítés idôpontjától számítandók (szóbeli elállást a La Grotta Utazási Iroda 
nem fogad el).

 Az Utazó elállásának esetére, a részvételi díj százalékában, kikötött bánat-
pénz fenti mértékét az Utas kifejezetten elfogadja, és kijelenti, hogy azt 
nem tartja eltúlzottnak.

 Egyedi esetekben a bánatpénz összegének megállapításához szükséges 
határidôk a fentiektôl eltérhetnek. Ez esetben a konkrét szálláshelyre ill. 
szolgáltatásra vonatkozó eltérô feltételt az utazási szerzôdés tartalmazza.

 Az utazási szerzôdés Utazó által kezdeményezett módosításának díja 
10 000,- Ft, amely kizárólag az Utazó nevére, a szolgáltatás (utazás) 
idôpontjára, a szálláshelyre vagy a szobatípusra, illetôleg más hasonló, a 
La Grotta Utazási Iroda által is elfogadott körülményekre vonatkozhat. 

 Az utazást megelôzô 35 napon belül történô - dátumra, illetve szállás-
helyre vonatkozó - változtatás az eredeti szerzôdéstôl való elállásnak felel 
meg, melyre a fentiek szerinti bánatpénz fizetési feltételek érvényesek, ez-
által az erre vonatkozó változtatás új megrendelésnek számít.

 Amennyiben a szerzôdés repülôjegy igénybevételére jött létre, egyedi, a 
légitársaság által meghatározott és kiadott feltételek, módosítási feltéte-
lek és díjtételek az irányadók.

 Költségmentesen elállhat az Utazó a szerzôdéstôl akkor is, ha az utazási 
iroda a programot, az utazási csomag bármely elemét lényegesen megvál-
toztatja (nem minôsül lényeges változtatásnak az útvonal módosítása, köz-
lekedési eszköz típus- változtatása, azonos kategórián belüli szálláshely vál-
toztatás és menetrendváltozás).

4. TOvÁBBI FELTÉTELEK
4/1.  Az utazási szerzôdés elválaszthatatlan részét képezik a programfüzetben 

és a web oldalon található Hasznos tudnivalók, valamint az adott országra 
vonatkozó információk is.
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4/2.  Az Utazó az utazás megkezdése elôtt az utazási szerzôdésbôl fakadó joga-
it és kötelezettségeit átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az utazá-
si szerzôdésben foglalt feltételeknek megfelel. Az Utazó ezekrôl haladék-
talanul köteles tájékoztatni az Utazásszervezôt. A jogok és kötelezettségek 
átruházását megelôzôen keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból 
eredô többletköltségek megfizetéséért az Utazó és a harmadik személy 
egyetemlegesen állnak helyt, amit az Utazó a jelen okirat általa történô alá-
írásával kifejezetten elfogad.

 Amennyiben a szolgáltatást az Utazó érdekében vagy javára harmadik sze-
mély rendeli meg, a La Grotta Utazási Iroda nem köteles vizsgálni az eljáró 
harmadik személy képviseleti jogát, de ebben az esetben az Utazót terhelô 
kötelezettségek a szerzôdést kötô harmadik személyt terhelik. 

 Az eljáró harmadik személy köteles eljárásáról az általa képviselt Utazót 
tájékoztatni. Amennyiben ezen kötelezettségnek teljesítését elmulasztja, 
úgy az ezzel okozott kár megtérítéséért kizárólag ô tartozik felelôsséggel. 
A szerzôdött létszámtól való eltérésbôl adódó károk és kötelezettségek is 
az ily módon eljáró személyt terhelik.

 Az Utazó köteles a szerzôdésben foglaltakat betartani. Az Utazó 
felelôsségének teljes tudatában és saját kockázatára nyilatkozik a szol-
gáltatásokat vele együtt igénybe vevô (utazó) kiskorú személyek születé-
si dátumáról, melyek feltételét képezik az esetleges gyermekkedvezmé-
nyek igénybevételének. A valótlan adatközlésbôl eredô többletköltségek 
a helyszínen fizetendôk, s az ezzel okozott károk, többletköltségek kizáró-
lag az Utazót terhelik.

4/3.  Az Utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori (útlevél, útiokmány, 
vám, vízum, deviza) jogszabályokat betartani és errôl elôzetesen tájéko-
zódni, különösen, ha nem magyar állampolgár. Ez utóbbi körülményre az 
Utaszó köteles a La Grotta Utazási Iroda figyelmét felhívni. Ennek elmulasz-
tásából, illetve megszegésébôl eredô költségek és károk kizárólag az Uta-
zót terhelik. Ilyen esetben az Utazó a részvételi díj visszatérítésére sem tart-
hat igényt.

4/4.  Ha az utazási ajánlat alapján az Utazó által megrendelt szolgáltatással ösz-
szefüggésben fakultatív program megrendelésére is lehetôség van, ezt 
az Utazásszervezô - közremûködôje útján - csak akkor köteles nyújtani, ha 
a fakultatív program teljesítési helyén a teljesítés elôre meghatározott fel-
tételei adottak (pl.: elegendô, minimális jelentkezôk létszáma, stb.). Ennek 
esetleges elmaradása esetén az Utazó az Utazásszervezôvel szemben kö-
veteléssel nem léphet fel.

5. HIBÁS TELjESíTÉS
5/1.  Ha a La Grotta Utazási Iroda az utazást (szolgáltatást) nem a szerzôdésnek 

megfelelôen teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani, kivéve, ha az 
Utazó a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából 
vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. 

5/2.  A La Grotta Utazási Iroda felel a szerzôdésben vállalt szolgáltatás teljesíté-
séért. Köteles a szerzôdésszegéssel okozott kárt megtéríteni, de mentesül 
a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szerzôdésszerû teljesítés érdeké-
ben úgy járt el, ahogyan az elvárható volt.

5/3.  Ha az utazás megkezdését követôen a La Grotta Utazási Iroda a 
szerzôdésben meghatározott szolgáltatások jelentôs részét teljesíteni nem 
tudja, köteles azokat más megfelelô, hasonló értékû részszolgáltatással pó-
tolni, mely esetleges többletköltsége az Utazóra nem hárítható át. Az Uta-
zó által az 5/4. pont szerint közölt panaszt a La Grotta Utazási Iroda az Uta-
zó egyetértésével orvosolja, melyben az Utazó köteles közremûködni. Ala-
csonyabb értékû helyettesítô szolgáltatás esetén a különbözetre az Utazó 

igényt tarthat, választható magasabb értékû szolgáltatás nyújtása esetén a 
többletköltség az Utazót terheli. Amennyiben az Utazó a helyettesítô szol-
gáltatást megfelelô indok nélkül nem fogadja el, úgy a kártérítésre nem jo-
gosult.

5/4.  Az Utazó az utazási szerzôdésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése ese-
tén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérôvel vagy annak hiá-
nyában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelmébôl eredô 
kárért felelôs. Az utaskísérô köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni 
szolgáltatónak történô bejelentésérôl. Az utaskísérô az Utazó bejelenté-
sét, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles 
jegyzôkönyvbe foglalni az Utazó kérésére és ennek egyik példányát az Uta-
zónak átadni. Az utaskísérô köteles az Utazásszervezôt haladéktalanul tá-
jékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. 
Utaskísérô hiányában, és/vagy ha a helyi szolgáltató a panaszt nem or-
vosolta – az utas kifogása esetén a kárenyhítés érdekében köteles ha-
ladéktalanul felhívni a La Grotta Utazási Iroda, hétvégén is üzemelô, 
magyar nyelvû központi ügyeleti számát, mely az úti okmányon és 
utazási tájékoztatón is szerepel. A közlés késedelmébôl eredô kárért 
az Utazó felelôs és a bizonyítási teher az Utazóra hárul. Az Utazó a helyszí-
nen nem vagy csak részben orvosolt kifogásait az utazás tényleges befeje-
zését követô 8 (nyolc) napon belül köteles írásban a La Grotta Utazási Iro-
da tudomására hozni, amennyiben kárigénye van, a bejelentési határidô 
Utazó hibájából történô elmulasztása jogvesztô hatályú. A La Grotta Uta-
zási Iroda vállalja, hogy a bejelentett kárigényt a bejelentéstôl számított 
30 napon belül kivizsgálja és arra vonatkozó álláspontjáról az Utazót érte-
síti. A panaszt kizárólag abban az esetben vizsgálja ki az iroda és bírálja el 
jogosságát, ha azt az Utazó a helyszínen tartózkodásakor, az észleléskor 
már bejelentette. A bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cse-
lekmény helyén az utaskísérô/képviselô által felvett és igazolt dokumentu-
mok, jegyzôkönyvek másolati példányát. Amennyiben az Utazó kár igényét 
késve vagy nem a megfelelô feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iro-
da mentesül a kárigény elbírálása és/vagy megtérítésének kötelezettsége 
alól. Az utazásszervezô az utazási szerzôdés teljesítésének elmulasztásá-
ból vagy hibás teljesítésébôl eredô károkért való felelôsségét, illetve a sze-
mélyiségi jogsértésért járó sérelemdíj mértékét a részvételi díj összegének 
kétszereséig korlátozza.

5/5.  A szállásadók a szállást az érkezés napján általában legkésôbb 19-20 órá-
ig tudják tartani. Az Utazó köteles a voucheren szereplô szállás telefonszá-
mán jelezni az ennél késôbbre tervezett érkezését, vagy ha ez elôzetesen 
napokkal elôtte már tudható, akkor irodánknak. A késôi érkezés esetle-
ges helyszíni többletköltsége az Utazót terheli. A La Grotta Utazási Iro-
dát felelôsség nem terheli az értesítés elmulasztása esetén, amennyiben 
a szálláshely nem foglalható el.

5/6.  Az utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott kárért az Uta-
zó tartozik felelôsséggel.

5/7.  A tengerparti üdülôhelyekre induló autóbusz járatok elôre megterve-
zett útvonalon haladnak, fel- és leszállásra csak az elôre megadott helye-
ken van lehetôség. Az autóbusz a lehetôség szerinti legközelebbi ponton 
teszi le az Utasokat a megrendelés és visszaigazolás szerinti településen, 
mely nem jelenti minden esetben a szállodai recepció elôtti kiszállást. A La 
Grotta Utazási Iroda fenntartja a nagy távolságok és az elôre nem látható 
váratlan események (baleset, technikai okok -mint mûszaki meghibásodás, 
útviszonyok, határátkelési várakozás, stb.) miatt a menetrend -így az oda 
és hazaérkezés idôpontjának - és az útvonal megváltoztatásának jogát.  



További ajánlatok: www.lagrotta.hu | info@lagrotta.hu
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Az ebbôl eredô késésekért a La Grotta Utazási Irodát felelôsség nem ter-
heli. Az Utazó tudomásul veszi, hogy a turnusváltások napján a szálláshe-
lyek elfoglalása ill. elhagyása általában nem esik egybe az autóbuszok me-
netrendjével, ezért néhány órás várakozásra kell számítani, emiatt tehát az 
Utazó szavatossági igénnyel nem élhet.

  Ha az utazót a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befi-
zetett részvételi díjra nem tarthat igényt. Ugyanez vonatkozik arra az eset-
re is, ha az Utazó nem jelenik meg az út indulásakor. Várakozási idô buszos 
utazásoknál 10 perc.

5/8.  A légitársaságok által biztosított repülôjegyek módosítására, lemondására 
az egyes légitársaságok által kiadott szabályok vonatkoznak, melyek eltér-
hetnek a La Grotta Utazási Iroda általános feltételeitôl. A La Grotta Utazási 
Iroda nem felel a közlekedési vállalatok menetrend-változtatásaiért, járata-
inak késéseiért, szolgáltatásának elmaradásáért, illetve ezek miatt további 
szolgáltatások elmaradásáért.

5/9.  Az Utazó poggyászának ôrizetérôl az utazás során az Utazó a saját kocká-
zatára maga gondoskodik, kivéve, ha azt az Utazótól további szállítás vagy 
megôrzés céljából a La Grotta Utazási Iroda vagy annak közremûködôje 
átvette. Az utazásszervezô vagy annak közremûködôje nem felel viszont a 
természet által okozott károkért.

5/10.  Az utazási prospektusban (programfüzetben, tájékoztatóban stb.) esetle-
gesen elôforduló nyomdahibákért a La Grotta Utazási Iroda felelôsséget 
nem vállal.

6. BIZTOSíTÁS
6/1.  A LA GROTTA Utazási Iroda a külön jogszabályban elôírt vagyoni (nem-

zetközi) biztosítékra vonatkozóan a Colonnade Insurance s.a. magyar-
országi fióktelepével (1139 Budapest, Váci út 99. Tel.: +36 1 4601400) áll 
szerzôdéses viszonyban. Kauciós biztosításunk: (Kötvényszáma: 990 
0000184), - mely utasaink biztonságára vonatkozik) Hazahozatali biztosí-
tásunk kötvényszáma: 990 0000184.

6/2.  Az Utazó hozzájárul ahhoz, hogy a La Grotta Utazási Iroda ôt, külön térí-
tés ellenében baleset-, betegség- és poggyászkár esetére 565,-Ft/fô/
nap, valamint útlemondás esetére (a részvételi díj 1,3 %-áért) biztosít-
ja. Az autóbusszal történô utazások esetén az utasbiztosítás megkötése 
szerzôdési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utazó nyilatkozik, hogy ezzel ren-
delkezik az adott idôszakra. Az Utazó tudomásul veszi továbbá, hogy iga-
zolt utazásképtelenség esetén annak bekövetkeztétôl számított 2 (kettô) 
munkanapon belül köteles útlemondását a La Grotta Utazási Irodánál 
írásban bejelenteni, ezután a kárbejelentô nyomtatványt és a lemondást 
alátámasztó igazolásokat a biztosítóhoz továbbítani, majd a teljes részvé-
teli díj 20 %-ának (húsz százalékának) megfelelô mértékû önrész levoná-
sa után a biztosító a bánatpénzt visszatéríti. Az útlemondási biztosítás 
díja, illetve a foglalási díj nem visszatérítendô.

7. jOGvITÁK
7/1.  A panaszügyintézés helye a vállalkozás székhelye. A fogyasztó a békéltetô 

testületnél eljárást kezdeményezhet (1016 Budapest Krisztina krt.99). ha a 
panaszügyek rendezését az utazásszevezô megkísérelte, de az nem járt 
eredménnyel. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

 A La Grotta Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatos minden 
perben a felek alávetik magukat - pertárgy értéktôl függôen - a Budai Köz-
ponti Kerületi Bíróság, illetôleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos 
illetékességének.

NyILATKOZAT
Aláírásommal igazolom, hogy a La Grotta Utazási Iroda Általános Szerzôdési Fel-
tételeit az utazási szerzôdés megkötése elôtt megismertem, annak tartalmát 
az Utazásszervezôvel egyedileg megtárgyaltam, az abban foglaltakat elfoga-
dom, továbbá a Colonnade Insurance Magyarországi Fióktelepének útlemondá-
si biztosítási feltételeit megismertem, azokat elfogadom, magamra és utastársa-
imra nézve kötelezônek tekintem.
Az utazó jelen okirat aláírásával elismeri, hogy - biztosítási díj megfizetése ese-
tén a biztosítási feltételeket megismerte, a biztosítási kötvényt, a biztosítási ter-
mék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevétere jogosító bizonylatot, valamint 
a programfüzetet, az utazási szerzôdést, a jelen általános szerzôdési feltételeket 
ávette és az abban foglaltakat magára vonatkozóan és utazótársai nevében tu-
domásul vette.

Alulírott jelen szerzôdés aláírásával az ÁFA tv. 206§(l) bekezdés C. pontja alapján 
ezúton nyilatkozom, hogy a La Grotta Utazási Iroda szervezésében induló utazá-
si szolgáltatást:

•	 nem	adóalanyként,	vagy	nem	adóalanyi	minôségében,	azaz	utazó-
ként veszem igénybe, (magánszemélyként) vagy

•	 adóalanyként	saját	nevemben	és	javamra,	tehát	végsô	felhasználó-
ként (azaz utasként) veszem igénybe (cégnévre való számlázás)

•	 adóalanyként	saját	nevembern,	de	más	javára	(azaz	nem	utasként	
veszem igénybe. (cégnévre való számlázás a teljes szolgátlatást 27% 
ÁFA terheli.

Jelen szerzôdés aláírásával egyidejûleg hozzájárulok ahhoz, hogy az 
utazásásszervezô, mint adatkezelô az utazási szolgáltatás nyújtásával 
összefügésben az általam megadott személyes adatokat kezelje, azokat a szol-
gáltatás nyújtásában közremûködôknek, adott esetben harmadik országba is to-
vábbítsa.
A La Grotta Utazási Iroda mint adatkezelô tájékoztatja megrendelôt, hogy a 
szerzôdésben megadott saját és utazótársai személyes adatait a szerzôdés tel-
jesítése jogcímén kezeli. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerül-
nek a La Grotta Utazási Iroda ügyfélkiszolgáló munkavállalói és adatfeldolgozói 
részére. A személyes adatok tárolásának idôtartama a szerzôdés megszûnését 
követôen a törvény által elôírt idôtartam. Az adatfeldolgozói információk a hon-
lapunkon találhatóak az adatkezelési tájékoztatóban.

•	 Jelen	szerzôdés	aláírásával	egyértelmûen	és	kifejezetten	hozzájárulok	ah-
hoz, hogy az utazásszervezô részemre az alábbi megadott e-mail címre, je-
len hozzájárulásom visszavonásáig címzett marketing üzenetet küldjön:

.........................................................................................................

•	 Nem	járulok	hozzá,	hogy	az	utazásszervezô	a	részemre	marketing	célú	üze-
netet küldjön.

.........................................................................................................
Nyomtatott név és aláírás 

Megrendelô aláírásával nyilatkozik, hogy fenti információkat és a tájékoztatást el-
olvasta, megértette és tudomásulvett.

Dátum:


