
 

 
 
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK („ÁSZF”) 
 

I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÉS AZ ÁSZF 
 
1.1 A jelen ÁSZF a Bookers Kft. (székhely: 1101 Budapest, Kőbányai út 45/A G1/4, tel.: +36-30-586-

68-06, ügyeleti tel.: +36-30-586-68-06, nyilvántartási szám: U-001496, cégjegyzékszám: 01 09 
983069, adószám 23892804-2-42, felelősségbiztosító: QBE Atlasz Zrt.) („BOOKERS”) által 
felajánlott, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) 6:254. § szakaszával, 
illetve az Utazási Szerződésről szóló 281/2008 (XI. 28.) számú kormányrendelet („Rendelet”) 
rendelkezéseivel összhangban álló utazási szolgáltatások („Szolgáltatás”) igénybe vevőjével 
(„Utas”) megkötendő külön okiratba foglalt utazási szerződés („Egyedi Utazási Szerződés”) 
általános feltételeit rögzíti. Jelen ÁSZF az Egyedi Utazási Szerződés elválaszthatatlan részét 
képezi. (Az Egyedi Utazási Szerződés és az ÁSZF együttesen „Szerződés”). Amennyiben az ÁSZF 
és az Egyedi Utazási Szerződés egymásnak ellentmondó rendelkezéseket tartalmaz, úgy a felek 
jogviszonyára az adott kérdésben az Egyedi Utazási Szerződésben foglaltak irányadók. 

 
II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
2.1 Jelen Szerződés megkötésével BOOKERS a honlapján, tájékoztatóiban, programfüzeteiben 

felajánlott utazási Szolgáltatások nyújtására vállal kötelezettséget Utas részére, az Utazási 
Szerződésben meghatározott szolgáltatási díjért („Szolgáltatási díj”). 

 
III. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 

 
3.1 A Szerződés akkor jön létre, amikor az Utas a jelentkezési lap aláírásával a kívánt Szolgáltatás 

igénybevételét jelzi a BOOKERS felé és az Utas részvételi szándéka nyilvántartásba vételre került, 
a nyilvántartásba vételt a BOOKERS az Utas felé visszaigazolta, vagy a felek egyébként írásban 
megkötötték a Szerződést. A Szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy az Utas az Utazási 
Szerződésben meghatározott Szolgáltatási díj előleget („Előleg”) BOOKERS részére megfizeti. 

3.2 Abban az esetben, ha harmadik személy (különösen gazdasági társaság) („Költségviselő”) 
rendeli meg az Utas részére a Szolgáltatást, azzal a feltétellel, hogy a költségeket Költségviselő 
viseli, BOOKERS nem köteles vizsgálni, hogy az Utas vonatkozásában Költségviselő jogszerű 
képviseleti joggal rendelkezik-e vagy sem. 

3.3 Amennyiben bebizonyosodik, hogy Költségviselő az Utas képviseletére nem volt jogosult, úgy 
Költségviselő a Ptk. 6:14 § szakasza szerint felel a Szerződésben meghatározott Szolgáltatási Díj 
megfizetéséért. 

3.4 Abban az esetben, ha az ÁSZF 3.2 pontjában foglaltak szerint jön létre a Szerződés, úgy az Utassal 
akarategységben a Szolgáltatási Díjat Költségviselő vállalja az Utas helyett megfizetni. A 
Költségviselő a jelen pontban írt feltételek megvalósulása esetén úgy felel, mint aki az Utas 
tartozását elvállalta. A felek jogviszonyára ebben az esetben a Ptk. 6:206. § szakasza megfelelően 
irányadó azzal, hogy a Szolgáltatási Díjat a BOOKERS a Költségviselő részére számlázza ki, de 
amennyiben a Költségviselő a Szolgáltatási Díjat határidőben nem fizeti meg, úgy BOOKERS az 
Utastól is jogosult a Szolgáltatási Díjat követelni az egyetemleges felelősség szabályai szerint. 

3.5 BOOKERS kizárja a felelősségét a Szolgáltatások igénybevételére jogosító dokumentumok Utazási 
Szerződésben meghatározott időpontjától eltérő időpontban történő kiadásából eredő minden 
kárért, amennyiben az időpont eltérésre az Utas részéről történő hiányos vagy hibás, illetve 
késedelmes adatszolgáltatás következményeként került sor. 

3.6 Az utazás megkezdését megelőző 60 napon belül történő foglalás esetén az Utas Előleg fizetésére 
köteles. Az Előleg a Szolgáltatási Díj 40 %-a. Az Előleg összege a Szolgáltatási Díj 40 %-át 
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meghaladhatja, amennyiben a BOOKERS-el szerződésben álló külföldi közreműködő így 
rendelkezik. 

3.7 Abban az esetben, ha az Előleg megfizetése nem a Szolgáltatás lefoglalásával egy időben történik, 
BOOKERS az Utas kérésére a kiválasztott Szolgáltatáson való részvétel lehetőségét fenntartja, az 
Előleg megfizetésének az Utazási Szerződésben rögzített időpontjáig. 

3.8 Amennyiben Utas a 3.7 pontban rögzített időpontig az Előleget nem fizeti meg BOOKERS részére, 
úgy BOOKERS jogosult a lefoglalt Szolgáltatást harmadik személy részére értékesíteni és Utastól 
követelni a Szolgáltatás fenntartásával kapcsolatban felmerült költségeket. 

3.9 A Szerződés megkötésekor minden esetben fel kell tüntetni: 
a) BOOKERS nevét, székhelyét, telefonszámát, nyilvántartási számát; 
b) Utas nevét, lakcímét, elektronikus elérhetőségét, születési dátumát, utazási okmányának 

számát; 
c) Utas által megrendelt Szolgáltatás leírását; 
d) Szolgáltatást nyújtó megjelölését; 
e) a személyszállítás eszközét és a célállomást; 
f) a Szolgáltatási Díjat forintban meghatározva; 
g) a Szolgáltatási Díjba bele nem tartozó díjakat (pl.: reptéri illeték, üdülőhelyi díj, horgonyzási 

díj) forintban meghatározva; 
h) a teljes egészében fizetendő Szolgáltatási Díjat, a Szolgáltatási Díj ÁSZF VII. fejezetében 

foglalt változására vonatkozó tájékoztatással; 
i) annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel BOOKERS vagyoni 

biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött; 
j) az arra való figyelemfelhívást, hogy az Utas a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását 

a Rendelet 10. § (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles haladéktalanul közölni az 
Utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval; 

k) amennyiben a BOOKERS külföldi közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény 
korlátozza, az erre vonatkozó tájékoztatást, a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető 
jogszabály megjelölésével. 

 
IV. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

 
4.1 BOOKERS köteles a Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat teljesíteni, a tájékoztatóiban, 

programfüzeteiben feltüntettet tartalomnak megfelelően. 
4.2 A Szolgáltatás meghatározását, minőségét, időtartamát, a teljesítés módját és a részvételi díjat az 

Utazási Szerződés, a 4.1. pontban meghatározott tartalmak, valamint a foglalás visszaigazolása 
tartalmazza. 

 
V. SZOLGÁLTATÁSOK 

 
5.1 BOOKERS kizárólag a programfüzeteiben, tájékoztatóiban, a Szolgáltatás visszaigazolásában, 

valamint a Szolgáltatási díjról kiállított számlában meghatározott szolgáltatások nyújtására 
köteles. 

5.2 BOOKERS amennyiben a Szolgáltatás megkezdése után nem tudja, valamely Szerződésben vállalt 
szolgáltatást teljesíteni, úgy köteles azt közreműködője útján más hasonló szolgáltatással pótolni 
(„Helyettesítő szolgáltatás”). Az Utas a Helyettesítő szolgáltatást indokolt esetben 
megtagadhatja. 

5.3 Az Utas repülőgéppel történő fuvarozására a fuvarozást végző légitársaság üzletszabályzata, 
valamint a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó jogszabályok az 
irányadók. A légitársaságok üzletszabályzata a légitársaságok honlapján elérhető. A BOOKERS 
közreműködőjeként eljáró légi fuvarozókra és felelősségük korlátozására az 1936. évi XXVIII. tv. 
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által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi 
XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által 
kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény, továbbá a 261/2004/EK rendelet és a 
légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999 (II. 12.) Kormányrendelet irányadó. Ezen 
szabályokról az Utas kérésére BOOKERS köteles az Utas részére tájékoztatást nyújtani. A 
megjelölt légitársaság, a menetrend, az útvonal, az érkezési és indulási időpontok a légi 
közlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok, illetve a közreműködő légitársaságok 
üzletszabályzatában meghatározott okok miatt módosulhatnak. BOOKERS fenntartja a jogot a 
közreműködő légitársaság, a menetrend és az útvonal módosítása tekintetében. 

5.4 Ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe vevő Utasok létszáma 
eléri a tizenöt főt, BOOKERS köteles gondoskodni arról, hogy a csoportot külföldön a célország 
nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult 
személy kísérje („Utaskísérő”). Nem kell idegenvezetésre jogosult csoportkísérőt biztosítani, ha 
a csoport tagjai erre nem tartanak igényt. 

 
VI. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ 

 
6.1 A Szolgáltatás díja a részvételi díjból és a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra 

kerülő díjakból (pl.: reptéri illeték, horgonyzási díj, üdülőhelyi díj) tevődik össze. 
6.2 Utas a fizetendő teljes Szolgáltatási díjat az Előleg összegével csökkentve az ÁSZF-ben, illetve az 

Utazási Szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában minden külön 
értesítés nélkül legkésőbb a Szolgáltatás megkezdése előtt 30 nappal, szálláshely (apartman vagy 
nyaraló) foglalása esetén – amennyiben a külföldi közreműködő ezt előírja - a Szolgáltatás 
megkezdése előtt 45 nappal köteles BOOKERS részére számla vagy nyugta ellenében megfizetni. 

6.3 A Szolgáltatási Díj Utas részéről történő késedelmes megfizetése esetére BOOKERS jogosult 
követelni Utastól a Ptk. 6:48. § szakasza – gazdálkodó szervezet megrendelő esetén a Ptk 6:155. 
§-a - szerinti késedelmi kamatot, illetve jogosult megvonni a Szolgáltatással kapcsolatban az 
Utast megillető kedvezményeket. 

6.4 A Szolgáltatás Díjának megfizetése történhet BOOKERS MKB Banknál vezetett 103000002-
10564208-49020018 vagy OTP Banknál vezetett 11707110-20002657-00000000 számú 
számlaszámára történő banki vagy postai átutalással, személyesen készpénzben, vagy 
bankkártyás fizetéssel. 

6.5 Amennyiben Utas az Utazási Szerződésben és a jelen ÁSZF 6.2 pontjában meghatározott fizetési 
határidő vonatkozásában késedelembe esik és késedelembe esését előzetesen nem jelzi írásban 
BOOKERS felé, BOOKERS úgy tekinti, hogy Utas az utazáson nem kíván részt venni és törli a 
nyilvántartásából.  

6.6 A Szolgáltatási díj teljes megfizetését egyidejűleg vagy legkésőbb azt követő 3 munkanapon belül 
BOOKERS az Utas rendelkezésére bocsátja a Szolgáltatások igénybevételére jogosító 
dokumentumokat (pl.: szállás voucher, repülőjegy). 

 
VII. SZOLGÁLTATÁS ÉS DÍJVÁLTOZTATÁSOK 

 
7.1 BOOKERS fenntartja a jogot a Szolgáltatási díj megváltoztatására az utazás megkezdését 

megelőző 20. napig. 
7.2 A Szolgáltatási díj emelésére az alábbi esetekben kerülhet sor: 

a) szállítási díj emelkedése, beleértve az üzemanyag díját is; 
b) az Utazási Szerződésben vállalt részszolgáltatások kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező 

terhek (különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, reptéri illeték) emelkedése; 
c) deviza külföldi közreműködővel kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti forint 

árfolyamának emelkedése; 
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7.3 BOOKERS köteles a Szolgáltatási díj emelkedésének mértékét és indokát az Utassal indokolatlan 

késedelem nélkül közölni. 
7.4 A Szolgáltatási díjemelés úgy történik, hogy BOOKERS az Utazási Szerződés alapján fizetendő 

teljes díjat a díjemelés alapjául szolgáló költségnövekedés teljes összegével megnöveli. 
7.5 BOOKERS köteles a Szolgáltatás bármilyen megváltozásáról Utast haladéktalanul írásban 

értesíteni. 
 

VIII. AZ UTAS ELÁLLÁSA 
 
8.1 Az Utas a Szerződéstől a Szoláltatás megkezdése előtt bármikor elállhat. 
8.2 Az elállást Utasnak írásbeli nyilatkozattal („Elállási nyilatkozat”) kell közölnie a BOOKERS-el. 
8.3 Az elállás az Elállási nyilatkozat BOOKERS-szel történő közléssel lép hatályba. 
8.4 Amennyiben az ÁSZF VII. fejezetében foglalt Szolgáltatási Díj emelkedése a 8 %-ot meghaladja, 

Utas elállhat a Szerződéstől. 
8.5 Az Utas az ÁSZF 8.1 pontjában meghatározott elállási szándékát a Szolgáltatási díj emelésének 

közlésétől számított 5 munkanapon belül köteles BOOKERS-el közölni. 
8.6 Az Utas elállásának minősül az is, ha az Utas nem veszi igénybe a Szolgáltatást és erről előzetesen 

nem tájékoztatta BOOKERS-t. Ebben az esetben a Szolgáltatás megkezdésének kijelölt időpontja 
lesz az elállás időpontja. 

8.7 Amennyiben az Utas a Szerződéstől eláll és az elállás oka nem az ÁSZF 8.4 pontjában vagy a 
Rendelet 8. § (6) bekezdésében meghatározott ok, úgy Utas köteles a BOOKERS részére 
bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint: 
A bánatpénz összege Szolgáltatás megkezdése előtti: 
a) 60-36. nap - szálláshely (apartman, nyaraló) esetében 60-46. nap – közötti időben történő 

elállás esetén a Szolgáltatási Díj 10 %-a; 
b) 35-25. nap - szálláshely (apartman, nyaraló) esetén 45-25. nap - közötti időben történő 

elállás esetén a Szolgáltatási Díj 40 %-a; 
c) 24-15. nap közötti időben történő elállás esetén a Szolgáltatási Díj 60 %-a; 
d) 14-9. nap közötti időben történő elállás esetén a Szolgáltatási Díj 80 %-a; 
e) 8 napon belüli elállás, illetve a Szolgáltatás megkezdésekor történő meg nem jelenés esetén a 

Szolgáltatási Díj 100%-a. 
8.8 Nem illeti meg az Utast az ÁSZF 8.7 pontjában rögzített bánatpénzt meghaladó visszatérítés, ha a 

Szolgáltatás megkezdése után, annak időtartama alatt áll el a Szerződéstől, illetve, ha a Szerződés 
meghiúsulása számára felróható, különös tekintettel a Szolgáltatással kapcsolatban kötelezően 
teljesítendő tevékenységek elmaradására (útlevél, vám, deviza, vízum szabályok be nem tartása). 

 
IX. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 
9.1 A Szerződés lényeges eleminek Utas által történő megváltoztatására irányuló nyilatkozat (pl.: 

szálloda, illetve szálláshely változtatás) a Szolgáltatás megkezdéséig elállásnak és új foglalásnak 
minősül. Az elállásra az ÁSZF 8.7 pontjába foglaltak irányadók. 

9.2 Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szerződés 
megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási 
szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő 
felsorolásba felvételre kerül, az utazásszervező köteles azonos vagy magasabb értékű 
helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, 
az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríti. 

9.3 Amennyiben az Utas az ÁSZF 9.1 pontjában foglalt feltételeket elfogadja az 
szerződésmódosításnak minősül. 
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9.4 A Szerződés módosításának közlésére és hatályának beálltára az ÁSZF III. fejezetében foglaltak az 

irányadók.  
9.5 A Szerződés módosítása esetén a módosítással összefüggésben felmerülő költségeket Utas 

köteles BOOKERS részére megtéríteni az alábbiak szerint: 
a) a Szolgáltatás megkezdése előtti 60. napig személyenként 3.000,- Ft; 
b) a Szolgáltatás megkezdése előtti 60. naptól: az ÁSZF 8.7 pontjában meghatározott elállás 

esetére alkalmazandó bánatpénz mértéke. 
 

X. BOOKERS ELÁLLÁSA 
 
10.1 BOOKERS a Szolgáltatás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal írásban tett nyilatkozattal 

elállhat a Szerződéstől. 
10.2 Abban az esetben, ha BOOKERS nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a Szerződéstől 

az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt. 
10.3 Amennyiben BOOKERS az ÁSZF 10.2 pontjában foglalt kötelezettségének teljesítésére nem képes, 

BOOKERS köteles a befizetett Előleget, Szolgáltatási Díjat azonnal visszatéríteni az Utas részére 
és a visszatérített Előleg és Szolgáltatási Díj után a Szerződés megkötésétől számított időre az 
érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot 
megfizetni. 

10.4 Amennyiben az ÁSZF 10.2 pontja szerinti helyettesítő szolgáltatás a Szolgáltatásnál alacsonyabb 
értékű, BOOKERS köteles a díjkülönbözetet az Utas részére megtéríteni. 

10.5 Abban az esetben, ha BOOKERS nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a Szerződéstől, 
az Utas a 10.2-10.4 pontban foglaltakon túlmenően kártérítésre/sérelemdíjra lehet jogosult, 
kivéve ha: 
a) az elállására BOOKERS által nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el 

nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy 
magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem 
látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (vis maior); 

b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és BOOKERS 
az elállásáról az Utast írásban, az Utazási Szerződésben megjelölt időtartamon belül 
tájékoztatta. 

 
XI. HIBÁS TELJESÍTÉS, SZAVATOSSÁG 

 
11.1 A Szerződésben vállalt Szolgáltatás teljesítéséért BOOKERS felel. Amennyiben BOOKERS a 

Szerződést külföldi közreműködő igénybevételével teljesíti, a külföldi közreműködő 
magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, ide nem értve azt az esetet, ha a külföldi 
közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. 

11.2  Amennyiben BOOKERS a vállalt Szolgáltatást nem a Szerződésnek megfelelően teljesíti, 
BOOKERS köteles a Szolgáltatási Díjat arányosan leszállítani. 

11.3 BOOKERS nem köteles a Szolgáltatás Díját leszállítani, ha az Utas a Szolgáltatást vagy annak 
bármely résszolgáltatását saját elhatározásából, vagy saját érdekkörében felmerült okból nem 
veszi igénybe. 

11.4 Ha az utazás megkezdését követően BOOKERS az Utazási Szerződésben meghatározott 
szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű 
részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás 
értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utasra nem hárítható át. Ha BOOKERS ilyen 
helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, 
BOOKERS- amennyiben az Utas erre igényt tart - köteles gondoskodni az Utasnak a Szolgáltatás 
kiinduló helyére vagy az Utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési 
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helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások 
értékével csökkentett befizetett Szolgáltatási díjat visszafizetni. 

11.5 Az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul 
köteles kifogását az Utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a 
közlés késedelméből eredő kárért felelős. 

11.6 Az Utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő 
bejelentéséről. Az Utaskísérő az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való 
közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. 

11.7 Utas panaszának bejelentésére, illetve a vitás helyzetek megoldására a BOOKERS 24 órás ügyeleti 
elérhetőséget és segítségnyújtást biztosít a következő ügyeleti számon: +36-30-586-68-06 

11.8 Az Utaskísérő köteles BOOKERS-t haladéktalanul tájékoztatni a 11.6. pont szerint megtett 
kifogásról, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - 
ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - a Szolgáltatás befejezésétől számított 8 napon 
belül BOOKERS-nek írásban kell a kifogást bejelenteni. 

11.9 BOOKERS felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, 
illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás 
teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, 
így különösen: 
a) ha a Szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők 

vissza; 
b) a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki a Szolgáltatás 

teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát BOOKERS az ésszerű elvárhatóság mellett nem 
láthatta előre illetve nem volt képes elhárítani; 

c) vis maior esetén. 
11.10 Az ÁSZF 11.9 pont b) és c) alpontja esetén BOOKERS köteles segítséget nyújtani az Utasnak, ha 

nehézségei támadnak. 
11.11 BOOKERS a Szerződés nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való 

felelősségét, illetve a személyiségi jogsértésekért járó sérelemdíj összegét a Szolgáltatási Díj 
kétszeres összegében korlátozza. 

11.12 BOOKERS nem vállal felelősséget a Szolgáltatás során igénybe vett járműveken, szálláshelyeken 
felejtett tárgyakért. 

11.13 BOOKERS kizárja a felelősségét az olyan részszolgáltatások elmaradásáért, melyek ok okozati 
összefüggésben állnak az igénybe vett közlekedési eszközök késésével, menetrendjüknek 
megváltozásával, vagy járatainak törlésével. 

11.14 BOOKERS kizárja felelősségét az egyes országokban a magyar szokásjoggal ellentétes törvényi 
előírásokból (pl.: szieszta, fűtés, légkondicionálás) fakadó esetleges károkért. 

11.15 Az ÁSZF III. fejezetének 3.2 pontjában írt típusú szerződés esetén a szavatossági igények az Utast 
illetik meg, de abban az esetben, ha a Szolgáltatási Díj, illetve annak kamatai részben vagy 
egészben visszatérítésre kerülnek BOOKERS részéről, a visszatérített összeg a Költségviselőt illeti 
meg. 

 
XII. ÚTLEVÉL-, VÍZUM-, VÁM,- DEVIZA,- ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI RENDELKEZÉSEK 

 
12.1 Ezen fejezet címében írt rendelkezések betartásáért az Utas felel. BOOKERS a Szerződés 

megkötése során köteles felhívni az Utas figyelmét ezen rendelkezésekre, valamint ezen 
rendelkezések folyamatos változásának voltára. 

12.2 Arra az esetre, ha az Utas a rendelkezések be nem tartása miatt a Szolgáltatást nem tudja igénybe 
venni, úgy kell tekinteni, hogy az Utas neki felróható okból a szerződéstől elállt. Az elállás 
időpontja ilyen esetben az a nap, amikor a Szolgáltatás fenti okból történő meghiúsulásáról 
BOOKERS értesül.  
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XIII. BIZTOSÍTÁS 
 
13.1 A Szolgáltatási Díj nem tartalmazza a Szolgáltatás időtartamára szóló betegség-, baleset-, 

poggyászbiztosítást, de ennek megkötése minden utazásnál javasolt. 
13.2 A Szolgáltatási Díj nem tartalmazza az útlemondási biztosítást. 
13.3 A biztosításról a Mondial Assistance biztosító társaság feltételei rendelkeznek, melyekről Utas 

részletes tájékoztatást kaphat a BOOKERS irodáiban, illetve honlapján. 
13.4 A biztosítás utazásképtelenség esetén is érvényes.  
13.5 Az utazásképtelenségről a kiváltó ok felmerülésének tudomásszerzésétől, de legkésőbb 2 napon 

belül közvetlenül írásban kell az Utasnak BOOKERS-t értesítenie. 
 

XIV. REPÜLŐGÉP IGÉNYBEVÉTELE 
 
14.1 Amennyiben a Szolgáltatás során repülőgép igénybevételére kerül sor, BOOKERS kizárja az 

esetleges késésekből, járattörlésekből fakadó mindennemű felelősségét. 
14.2 BOOKERS tájékoztatja Utast, hogy repülőgéppel történő utazás esetén a csomagok súlyára az 

adott légitársaságok korlátozása vonatkozik, ezeket Utas minden esetben köteles figyelembe 
venni. Az esetleges többletsúly miatt a Szolgáltatási Díjon felüli költség merülhet fel, mely teljes 
egészében Utast terheli.  

14.3 BOOKERS a légitársaságok árképzési politikája miatt a Szolgáltatási Díj változtatás lehetőségét 
fenntartja. 

14.4 BOOKERS tájékoztatja Utast, hogy a reptéri illeték mértéke az Utazási Szerződésben feltüntetett 
mértéktől eltérhet. 

14.5 BOOKERS tájékoztatja Utast, hogy az árfolyam ingadozás miatt az árakat csak megközelítő 
pontossággal tudják Utas részére megadni, a tényleges összegről a repülőjegy kiállításakor 
tájékoztatja az Utast.  

14.6 BOOKERS felhívja Utas figyelmét a reptéren alkalmazandó minősített biztonsági intézkedések 
fokozott betartására. 

14.7 Az Utas köteles a késéséből eredő károkat teljes mértékben megtéríteni. 
 

XV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
15.1 BOOKERS irodáiban pontos információkkal és hasznos gyakorlati tanácsokkal tud szolgálni Utas 

számára a Szolgáltatás célországával kapcsolatban. 
15.2 BOOKERS felhívja Utas figyelmét, hogy minden esetben vegye figyelembe a programfüzeteiben, 

illetve a Szolgáltatás megkezdése előtt a kiadásra kerülő általános tudnivalókban szereplő, 
érkezéssel, szálláshellyel kapcsolatos információkat, beleértve az érkezés, elutazás időpontja, 
szálláshely felszereltsége, helyszínen fizetendő költségek.  

15.3 BOOKERS felhívja Utas figyelmét, hogy késés esetén minden esetben értesítse az Utaskísérőt, a 
külföldi közreműködőt, vagy az ÁSZF 11.7 pontjában megadott ügyeleti számot.  

15.4 Az Utazási Szerződében eltérő időponttól történő érkezés esetén a szálloda/szálláshely 
átvételével kapcsolatban BOOKERS nem tudja garantálni a szálláshely átvételét, az ebből eredő 
felelősségét kizárja. 

15.5 Bármilyen előre nem látható esemény (pl.: csőtörés, káresemény) bekövetkezte esetén külföldi 
közreműködő fenntartja a jogot, az előre lefoglalt szálláshelyet szükség esetén azonos 
kategóriájú szálláshely felajánlásával helyettesítse. 
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XVI. JOGVITÁK RENDEZÉSE 
 
16.1 BOOKERS kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények gyors, peren 

kívüli rendezésére. 
16.2 Jelen szerződésre a magyar jog irányadó. Peres eljárás esetére a felek alávetik magukat – 

hatáskörtől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy Székesfehérvári Törvényszék 
kizárólagos illetékességének.  

 
Budapest, 2015. ……………………….. 
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