Általános szerzôdési feltételek - Utazási szerzôdés
Amely létrejött a Jetwing Hungary Utazási és Kereskedelmi Kft., továbbiakban:
Jetwing Hungary Kft., 7400 Kaposvár, Fô u. 53. Tel: 82/511-190, 82/511-191; ügyeleti telefonszám: 06-30/999-4646, engedélyszám: U-000387, adószám: 13097417-2-14, cégjegyzékszám: 14-09-305531 (Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), vagyoni biztosíték:
Colonnade Insurance S. A. Magyarországi Fióktelepe (1139 Budapest, Váci út 99.,
Tel.: 06-1-460-1400, Kötvényszám: 9900000290, összege 51.200.000 Ft, azaz
Ötvenegymillió-kétszázezer forint, mely a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 10.§ (1)
bekezdésében foglalt esetekre nyújt fedezetet (befizetett elôlegek visszafizetése) és
5.120.000 Ft, azaz Ötmillió-egyszázhúszezer forint, mely a 213/1996. (XII.23.)
Kormányrendelet 9/A.§ (2) bekezdésében foglalt esetekre nyújt fedezetet (hazaszállítás,
kényszerû kint tartózkodás költségeinek fedezésére), mint utazásszervezô és
Megrendelô neve: ___________________________________________________________
Cím: ______________________________________________________________________
E-mail cím: _________________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________
mint utas között.
Utazásközvetítô neve: ________________________________________________________
Székhelye: _________________________________________________________________
Nyilvántartásbavételi száma: ___________________________________________________
Telefonszáma: ______________________________________________________________
részérôl az alábbiak szerint:
I. Az utazási szerzôdés
1./ A Jetwing Hungary Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv,
a 472/2017. (XII.28.) kormányrendelet rendelkezései, a jelen szerzôdési feltételekben foglaltak, valamint a Jetwing Hungary Kft. és az utazók között létrejövô egyedi utazási szerzôdésben foglaltak az irányadók. A felek között megkötött utazási szerzôdés az Általános Szerzôdési
Feltételek elválaszthatatlan részét képezi.
2./ Az utazási szerzôdés az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével
és visszaigazolásával, valamint az elôleg befizetésével jön létre az utas és a Jetwing Hungary
Kft. között.
3./ Az utas köteles az utazási szerzôdés létrejöttével egyidôben megfizetni az aktuális
díjat/elôleget.
4./ A Jetwing Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az utas által elôleggel biztosított
szolgáltatásokat 4 (négy) munkanapon belül írásban visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás ezen idôtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett elôleg az
összeg beérkezésétôl számított 8 munkanapon belül visszajár.
5./ Amennyiben nem személyesen az Utas, hanem számára harmadik személy (Megrendelô)
részérôl történik az utazás lefoglalása, ebben az esetben a Jetwing Hungary Kft. nem köteles
vizsgálni, hogy a megrendelô jogszerûen képviseli-e az Utast, valamint, hogy az általa
megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Ebben az esetben az utazással kapcsolatos, az
Utasra vonatkozó kötelezettségek és a felelôsség az Utas javára szerzôdést kötô harmadik
személyt, mint Megrendelôt terhelik, valamint ô írja alá az utazási szerzôdést is. Az Utas elsô
fellépését követôen a kötelezettségek és a felelôsség a Megrendelôrôl átszállnak az Utasra,
illetve az utazással kapcsolatos jogok is ôt illetik. Az Utas a fellépésével az utazási szerzôdést
és a Megrendelô addigi intézkedéseit magára nézve kötelezônek ismeri el. A jogosultságokról
és kötelezettségekrôl az Utast a Megrendelô köteles tájékoztatni.
6./ Az utazás idôtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minôségét, a teljesítés módját és
a részvételi díjat a Jetwing Hungary Kft. által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés
visszaigazolása tartalmazza.
7./ A Jetwing Hungary Kft. katalógusa és weboldala tartalmazza az utazáshoz szükséges
alapvetô és a továbbiakban irányadó információkat. A tájékoztatás nem teljes körû, a Jetwing
Hungary Kft. a programváltoztatás jogát fenntartja.
8./ Az utas kijelenti, hogy a jelentkezéskor közölt adatok (név, születési idôpont stb.) hitelességéért felelôsséget vállal, ami azt is jelenti, hogy az ebbôl eredô károk, költségek az utast
terhelik.
II. A díjfizetés feltételei
1./ Az utas jelentkezéskor fôszabályként köteles elôleget fizetni. Az elôleg összege, a
részvételi díj és a többi megrendelt szolgáltatás összesített díjának 40%-a. Az elôleg mértéke
módosulhat, amennyiben a külföldi közremûködôvel kötött szerzôdés szigorúbb
kötelezettséget ró az utazásszervezôre. Az utazási szerzôdés alapján fizetendô teljes díj az
utazás megkezdése elôtti 30. napon esedékes, kivéve, ha a közremûködôvel kötött szerzôdés
alapján ennél korábbi teljesítés szükséges. Amennyiben az utas a megadott határidôig nem
teljesít, a Jetwing Hungary Kft. a megrendelést lemondottnak tekinti, és jogosulttá válik az
utazási feltételekben rögzített lemondási költségeket felszámítani.
2./ Ha a jelentkezés az utazást megelôzô 30 napon belül történik, akkor nincs lehetôség elôleg fizetésére, a teljes részvételi díj fizetendô (a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt.)

3./ Jetwing Hungary Kft. a teljes összeg befizetését követôen, az utazás megkezdése elôtt
7 nappal a befizetett és visszaigazolt szolgáltatások igénybevételére jogosító dokumentumokat („voucher”, szükséges közlekedési jegyek és egyéb okiratok) megküldi az utasnak. Az
utas csak a „voucher"-en szereplô szolgáltatások igénybevételére jogosult.
4./ Az utas a személyes, különleges és egyedi, az utazással kapcsolatos kéréseket, kívánságokat, feltételeket az utazási szerzôdés megkötése elôtt köteles Jetwing Hungary Kft.
tudomására hozni. Amennyiben Jetwing Hungary Kft. elfogadja az egyedi feltételeket, azokat
írásban visszaigazolja, illetve az utazás elôtt kiadott voucheren feltünteti.
III. A részvételi díjak érvényessége
1./ A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- az utazási ajánlatban meghirdetett idôtartamra és minôségben a szolgáltatások árát,
- a repülôtéri illetéket abban az esetben, amennyiben az utazási csomag tartalmazza a repülôjegy díjat is,
- az egyéni üdülések esetében a transzfer költségét,
- az ünnepi idôszakra vonatkozó felárakat,
- a Jetwing Hungary Kft. szervezési díját és
- az adókat
A díj nem tartalmazza az útlevelet, az esetleges vízumdíjat, a biztosításokat (útlemondási;
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás), a fakultatív kirándulásokat, a belépôdíjakat,
néhány desztináció esetén az idegenforgalmi adót és a költôpénzt. Programoktól függôen ez
eltérô is lehet.
2./ Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegésébôl eredô költségek és károk az
utast terhelik.
3./ Jetwing Hungary Kft. - az utas kérésére - csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát
köteles tájékoztatni a célországok útlevél, vízum-, illetve egészségügyi szabályairól, elôírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettôs állampolgárokat is,
az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.
4./ Jetwing Hungary Kft. jogosult a részvételi díjat a jogszabályban elôírt esetekben a
közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának
változása, adók, illetékek, valamint a szolgáltatóval kötött szerzôdésben szereplô
deviza - a Jetwing Hungary Kft. közremûködôjével kötött szerzôdésben meghatározott mutató
szerinti - forint árfolyamának idôközi változása miatt az indulást megelôzô 21. napig felemelni,
de ennek mértékérôl és indokairól köteles az utasnak írásban tájékoztatást adni. A díjemelés
mértéke a költségek emelkedésének mértékével arányos, a Jetwing Hungary Kft. a részvételi
díjat a költségnövekedés forintban számított összegével jogosult megemelni. Ha a részvételi
díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az utas az errôl szóló értesítés
kézbesítésétôl számított 3 napon belül az utazási szerzôdéstôl elállhat. A meghirdetett
részvételi díjakat az Erste Bank eladási árfolyamán számított 1 USD=330 HUF
és 1 EUR=370 HUF árfolyamig tudjuk garantálni.
IV. Lemondási feltételek
1./ Az utas az utazási szerzôdést írásban tett nyilatkozattal, az utazás megkezdése elôtt bármikor felmondhatja. Az utas a felmondási jogát „bánatpénz” megfizetése ellenében gyakorolhatja, ami az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- 60. napon kívül történik a lemondás: 10.000 Ft/fô
- 60 - 35 napon belüli lemondás esetén a teljes összeg 20%-a,
- 34 - 22 napon belüli lemondás esetén a teljes összeg 40%-a,
- 21 - 15 napon belüli lemondás esetén a teljes összeg 50%-a,
- 14 - 8 napon belüli lemondás esetén a tejes összeg 80%-a,
- 7 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés (no show) esetén a teljes összeg
100%-a.
A teljes összeg: részvételi díj + felárak, kötelezô költségek.
2./ Ha az utas átjeIentkezik egy másik utazásra vagy más idôpontra, akkor is a lemondási
feltételek Iépnek életbe. Kivétel ezen szabály alól, ha a Jetwing Hungary Kft. ajánlja fel a változtatást.
3./ Egyes utazásoknál, szálláshelyeknél, illetve repülôjegyek lemondásánál, 60 napnál
hosszabb elállási határidô is meghatározható, ha a külföldi közremûködô, vagy a Iégitársaság
60 napnál hosszabb határidôt kötött ki. Ebben az esetben elállási idô szerzôdés kiegészítés
keretében kerül rögzítésre, mely az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.
4./ Az Utas az Utazási Szerzôdés szerinti utazásban való részvétel jogát legfeljebb az utazási
csomag megkezdésének napját megelôzô 7. napig jogosult olyan harmadik személy részére
engedményezni, aki megfelel az Utazási Szerzôdésben meghatározott utazási feltételeknek.
Az utazási csomag részét képezô repülôjegyek engedményezésére csak az adott Iégitársaság
által megadott feltételek szerint van lehetôség. Az engedményezésrôl az Utas haladéktalanul
köteles az Utazásszervezôt visszaigazolható módon tájékoztatni. Az engedményezést
megelôzôen keletkezett szerzôdéses kötelezettségekért és az engedményezésbôl eredô igazolt többlet költségekért az engedményezô és az engedményes egyetemlegesen felel.
5./ Nem illeti meg visszatérítés azt az utast, aki az utazás folyamán Iép vissza a szerzôdéstôl,
vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó (útlevél, vízum, deviza, vám
stb....) elôírásokat nem tartotta be.
6./ Jetwing Hungary Kft. a befizetett összeg visszatérítése mellett elállhat a szerzôdéstôl az
utazás megkezdése elôtti 20. napig, ha az utazáshoz szükséges minimum Iétszám nem jött
össze, illetve bármikor, ha az utazás lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát
közvetve vagy közvetlenül veszélyeztetné.

7./ Ha az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti, vagy sérti
útitársainak nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerzôdés
szerinti program teljesítését, azaz nem az utazás során tôle elvárható magatartást tanúsítja,
akkor figyelmeztetést követôen a Jetwing Hungary Kft. jogosult azonnali hatállyal kizárni ôt az
utazásból, elállni a szerzôdéstôl. Ebben az esetben az utas a hazautazásáról maga köteles
gondoskodni, illetve a Jetwing Hungary Kft. a kárainak megtérítését követelheti az utastól.
V. Biztosítások
1./ Jetwing Hungary Kft. programfüzetében Iévô csoportos és egyéni utazások részvételi díja
nem tartalmazza az útlemondási (úgynevezett „stornó” biztosítást, amely betegség esetén, az
utazás elôtt nyújt védelmet az utas számára) biztosítást. Amennyiben az utas igényli, köthetô
biztosítás, mely esetben a „stornó” biztosítás összege a részvételi díj 2%-a. A biztosító vállalja, hogy amennyiben az utas - a biztosító által meghatározott események miatt - nem tudja
utazását megkezdeni, 15% önrész levonásával a befizetett összeget visszatéríti. A biztosító
által elfogadott eseményekrôl az utas részletes tájékoztatást kaphat a Jetwing Hungary Kft.
irodájában. A ,Stornó" biztosítás, annak megkötése esetén, szolgáltatásnak minôsül, tehát az
utazási szerzôdés megkötésekor hatályba Iép, ezért annak díja nem téríthetô vissza.
2./ Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás (úgynevezett BBP, az utazás folyamán védi az
utast) a Jetwing Hungary Kft. irodájában köthetô. Ezek fajtáiról, árairól, a biztosítás által fedett
kockázatokról részletes felvilágosítást kaphat az utas az utazási irodában.
VI. Visszatérítés
1./ Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerzôdésekrôl, különösen az utazási csomagra és
az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerzôdésekrôl szóló 472/2017. (XII.28.)
Korm.rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó
szerzôdésben meghatározott szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles
kifogását a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, az utaskísérôvel vagy annak
hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az utazó felelôs a közlés késedelmébôl eredô
kárért. Az utaskísérô köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történô bejelentésérôl. Az utaskísérô az utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való
közlésének tényét köteles jegyzôkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utazónak átadni. Az utaskísérô köteles az utazásszervezôt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges
intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérô hiányában - ha a helyi szolgáltató a
kifogást nem orvosolta - az utazó az utazásszervezôt, illetve azt az utazásközvetítôt köteles
tájékoztatni, akinél az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerzôdést megkötötte. Az utas vállalja, hogy az esetleges kártérítési igényét a hazaérkezéstôl számított hét napon belül bejelenti
a Jetwing Hungary Kft-nek, és ahhoz csatolja azon bizonyítékait, mely az addig felmerült kár
alapját és mértékét igazolja - azon iratok kivételével, mellyel utazásszervezônek rendelkeznie
kell.
2./ Jetwing Hungary Kft. nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját
elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okokból nem vesz igénybe.
3./ A kárért való helytállás tekintetében a Ptk. és a 472/2017. (XII.28.) Korm.rendelet szabályai
(11. § és 27. §-ai) az irányadók.
4./ Az utas maga köteles gondoskodni az utazás során a személyes dolgainak ôrzésérôl,
kivéve, ha a Jetwing Hungary Kft. képviselôje vagy közremûködôje a dolgot megôrzésre
átvette. A megôrzésre átadás kizárólag csomagjegy/elismervény ellenében történhet.
5./ Jetwing Hungary Kft. mentesül a felelôsség alól olyan szolgáltatások elmaradása esetén,
amelyek a közlekedési eszközök késése, menetrendváltozás, a járat törlése, vagy kedvezôtlen
idôjárási viszonyok miatt következik be.
6./ Jetwing Hungary Kft. fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására,
valamint kivételes esetekben a programok azonos értékû programokra történô felcserélésére.
7./ Ha elháríthatatlan külsô körülmény (vis maior), háború, természeti csapás, járvány, sztrájk,
szokatlan idôjárási viszonyok stb. befolyásolják vagy meghiúsítják az utazást, ezért, iIIetve a
szolgáltatások fenti okokból bekövetkezô elmaradásáért a Jetwing Hungary Kft. nem vállal
felelôsséget. A fenti okokból felmerülô többlet költségek az utast terhelik, illetve a
bekövetkezett változásokért a Jetwing Hungary Kft. kártérítési felelôsséggel nem tartozik,
azonban segítséget nyújt az utasnak, illetve a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. A külsô körülmények vonatkozásában az illetékes hivatalos szervek által kiadott tájékoztatás, IefoIytatott eljárás az irányadó.
8./ A Jetwing Hungary Kft. az utazási szerzôdés nem-teljesítésébôl vagy hibás teljesítésbôl
eredô károkért való anyagi felelôsséget jelen szerzôdésben legfeljebb a részvételi díj
háromszoros összegében határozza meg.
VII. Légi személyszállítás
1./ Repülôutak esetén a Iégi szállításra, a Iégi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor
vonatkozó szabályok az irányadóak.
2./ A nemzetközi Iégi szállítás elôírásai alapján a fuvarozó Iégitársaság fenntartja magának a
repülôgép indulás idôpontjának, helyének, az útirány, az átszállási lehetôségek, a
Iégitársaság, a repülôgép típus változtatásának jogát. A Jetwing Hungary Kft. által adott, erre
vonatkozó információk tájékoztató jellegûek.
3./ Az esetleges módosításokat - a lehetôségekhez mérten - a Jetwing Hungary Kft. minél
gyorsabban az utas tudomására hozza.
4./ Ha a Iégi utazások során a csomagokban kár keletkezik vagy elvesznek, a tényt annak
észlelését követôen, azonnal közölni kell a repülôtér „Lost and Found” osztályán és arról dokumentációt kell készíttetni. Az utas a bejelentésrôl készült hivatalos dokumentáció birtokában a
Iégitársasághoz fordulhat kárai megtérítése érdekében. Az elveszett, megsérült, kifosztott
poggyászért a Jetwing Hungary Kt. nem vállal felelôsséget.

VIII. Egyéb
1./ Jetwing Hungary Kft. a jogszabályban elôírt vagyoni biztosítékát a Colonnade Insurance
S. A. Magyarországi Fióktelepénél helyezte el. Ezen vagyoni biztosíték területi hatálya kiterjed
a Jetwing Hungary Kft. által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazásra,
a 2005. évi VII. törvényben kihirdetett korlátozásokat figyelembe véve. A biztosíték célja, hogy
a Jetwing Hungary Kft. fizetésképtelensége esetén, az utasok hazaszállítása, az elôleg, ill. a
részvételi díj visszafizetése biztosítható legyen.
2./ Jetwing Hungary Kft. tájékoztatja az utast, hogy a varsói, a berni és a montreali
egyezmények korlátozzák a közremûködôkért való felelôsséget. A varsói egyezményt
az 1964. évi XIX. tv., a berni egyezményt az 1986. évi II. tv., a montreali egyezményt
a 2005. évi VII. tv. hirdette ki.
3./ Egyes utazásoknál - ahol feltüntetésre kerül -, lehetôség van gyermekkedvezményre is.
Ennek igénybevételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a gyermek 2 fizetô felnôttel egy
szobába kerül elhelyezésre.
4./ A helyi viszonyok (közlekedés, idôjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok
(pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát - rendkívüli
esetekben - Jetwing Hungary Kft. fenntartja. Az esetleges programelmaradás tényleges,
kalkulált költségeit Jetwing Hungary Kft. utólag visszatéríti.
5./ A katalógusban elôforduló esetleges nyomdahibákért Jetwing Hungary Kft. nem vállal
felelôsséget. A mindenkor érvényes és aktuális információk a www.jetwing.hu weboldalon találhatók és olvashatók. A katalógusunkban és weboldalunkon szereplô képek illusztrációk.
6./ A többi utas és a programok megtarthatósága érdekében kérjük a megadott találkozási
idôpontok betartását.
7./ A fogyasztó védelemrôl szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a értelmében Jetwing Hungary
Kft. tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás
7400 Kaposvár, Fô u. 53. sz. alatti székhelye. Az esetleges panaszok benyújthatók
elektronikus úton is a jetwing@t-online.hu e-mail címen.
8./ Jetwing Hungary Kft. részére az utazásszervezôi tevékenységhez szükséges engedélyt a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Telefon:
06-1-458-53-37, adta ki.
9./ A Jetwing Hungary Kft. által szervezett utazással kapcsolatban minden vitás kérdésben a
felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában az Utas panaszát lakóhelye/tartózkodási
helye, illetve a Jetwing Hungary Kft. székhelye szerint illetékes Békéltetô Testület
(7400 Kaposvár, Anna u. 6.) elé terjesztheti. A békéltetô testületek székhelyérôl, telefonos és
internetes elérhetôségérôl, levelezési címérôl az alábbi weboldalon találnak részletes tájékoztatást: www.bekeltetes.hu, „Testületek” menüpont. Az Utazó a fogyasztóvédelmi szabályok
megsértése esetén a területileg illetékes Járási Hivatalhoz fordulhat (elérhetôség:
http://jarasinfo.gov.hu, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe: 1011 Budapest, Fô u. 44-50.,
központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesiminiszterium)
Az Utas az aláírásával igazolja, hogy a Jetwing Hungary Kft. weboldalán
(www. jetwing.hu) található:
• adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját,
• utazási csomagra vonatkozó általános tájékoztatóját,
• kalkulált útlemondási termékismertetôjét és szabályzatát,
• baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás termékismertetôjét és szabályzatát
megismerte és elfogadta.
ÁFA Nyilatkozat
A 2011. január 1-jétôl hatályos, többször módosított ÁFA törvény 206. §-a alapján az Ügyfél
köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást milyen
minôségben veszi igénybe. Kérjük a megfelelôt X-szel megjelölni!
nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minôségben (azaz utasként) veszi igénybe,
vagy
adóalanyként saját nevében és javára, tehát végsô felhasználóként (azaz utasként)
veszi igénybe,
vagy
adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.
Záradék: Csoportos (1 fôt meghaladó) utazás szervezése esetén a csoport nevében eljáró
képviselô kijelenti, hogy a jelentkezôk részérôl teljes körû képviseleti, nyilatkozati és eljárási
felhatalmazással rendelkezik. Felhatalmazása a megrendelésen túl kiterjed az elôleg, illetve a
teljes részvételi díj feletti rendelkezésre is. A Jetwing Hungary Kft-vel kötött szerzôdés teljesítéséért teljes jogi és anyagi felelôsséget vállal.
Kaposvár, 202_________________________

_________________________
Utazási Iroda

_________________________
Megrendelô

