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g1űjteru, és a díjat eg1,

Életbe lépés: az ut^zást megelőző 35 napon belül y?lr, amikor az idegenfo rgalmi törwény szerint a visszamon d,ásnát
levonások lépnek életbe. ' '' 

.l t"
Mennyit fizet vissza? A befizetett Összeg 80o/o-át (oiyan, mint a CÁSCO, ZOoh önrészt tart vissza, meít kockázaú
biz to sításnale s zámit.)
KÖtni: Csák jelentkezéskor lelret! Á részvéte]i díj elÓlegének befizetésekor, maximu m az aztkövető 2 hétenbelüi. Legalább
10 fő megkÖtótt bizt<lsítása sziikségesl Ha nincs meg a 10 fő/csoport, akkor csak egyénileg lehet kötni, viszont ez esetben a
részvéte]i d\ 5%-a.

Bésőbbi jelentkező esetén: A stornó dilát az eiőleggel együtt kell beí]zetnie.

+ ;{ részvéte]i díj (amit az kod,ánakténylegesen befizetrrek:a belépók, és költópénz nélküü összeg)Befizetés: Á bjztosítás pontos átát megadjuk, a neveket - akik kérik -, összesített üstára ki kell
összegben feladni a csoport,tés zéte, ugyanis a biztositó így kéri tó]ünk.
Mt&ptlépcle*ei

* Beteg§ég, baleset, halá]eset alkaknával, miad az utazó, mirrd a nem utaző,de közvetlen hozzátanozója esetén.l Az utas akadálYoztatása esetén, elemi csapás (földrengés, riiz, árvíz... stb,), vaiamint betörés, amikor a biztosított utas
a lalrhelyét nem rudja elhagyni!

o Betóréses lopás esetén, mell,e1 rerrdőrségi jegyzőkönyvvel keü igazolni,
. Hozzátattoző halala esetén.
r ;\ featieket lritelt érdernlően igazolrukej,ll Nem terjed ki íolyamatosan íennálló betegségekre , ha az áll,apotaakut, nem

ro sszabbodott, valamint terües s égre, alkoholo s állap o tra s tb.

ÁzigényeketajelentkezésilaponketlieIötni,cSAKÁNNÁI(,ÁKIszBR.BTNÉ!NEMxÖlnrnzőt

FigYelem! A stornó Ősszegéta biztosító nem tédti vissza3S napon túü lemondás esetén!!! '

ÁFA_szanÁryox

20a9.02,01,től megváltoztak az utazásj szolgáltatásoklroz kapcsolódó ÁFA_s zabályok.
a

A tÖrwénY változása értelnrében, a katalógusainkbarr szereplő átakt:zt vonatkozóan az általános forgalmi adóról szőIő 2007, éyi
C}C§/IL tÖr-r'énY érte]rnében a nem terrnészetes szemáy áltai megfizetett utazási szolgáItatás árát további 27oÁ sluszonhét
százalék) mértékű á]taiános forgalrni adó terlreli.
A rendelkezésrrek megfeielŐen céges számlát klzátóIag űgy án módunkban kiadni, hogy a meghir-detett, katalógusainkban
szerepló fuakra felszámitjuk a törwény szerint előkt általános forgaimi adót,
Néhány esetben (külföldi belépőjegyek, i]lerve repülőjeg;l értékesítése) az altalunk kiáütott számlák általános forgalm_r adót
rrem tartalrnaznak.

INronuÁcló A NIYILATKOZAT KITöLTÉs íluaz
A jelentkezési laP lrátoldalán megtalálhatő ahMI-ATKOZI\T, metyet minden frzető utasnak ki ketl töItenie, mert
amennYiberr ellenőr,ik nálunk a csopoítot és nem lesz meg a nyiatkozat, űgy az ÁPEH az ut^zótfogja mulaeztáai
bfusággal sújtanil

A céges számlát nem igénYlŐ utasok az ELSŐ négyzetetjelöljék be, mert ók nem adóalanyok,de utasokl

Áz az utas, aki céges számlát kér, a FIARMADIK kis négyzetet jelölje meg|


