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Utazási szabályzat  a Chryciana Travel Agency és az Utas/Megrendelő  között 
 
 
Szolgáltató – 
Utazásszervező: Chryciana Travel Agency & Tour Operator – Cyprus – Limassol  
Továbbiakban: Szolgáltató  
 
Utas  –az  a  felelős személy aki elutazik, aki az úton részt vesz 
Megrendelő  –az a felelős személy , aki jogosult az utas helyett  és nevében eljárni teljes jogi 
felelősséggel az utazási szerződés létrehozásakor.  

 
  
I. Az utazási szerződés létrejötte: 
Amikor az Utas /  Megrendelő (konkrét utas vagy képviselője) az utazást irásban megrendelte és a 
Szolgáltató irásban azt  visszaigazolta, azt írásban elfogadta és a Megrendelő a Proforma számla 
alapján a megrendelt szolgáltatásokra az első  befizetését teljesitette. Befizetés elmulasztása esetén a 
megrendelés automatikusan érvényét veszti , a foglalások törölve lesznek és egyben a Szolgáltató 
minden felelőssége a Megrendelő felé törölve van, semmisnek tekintendő.   
 
II. Megrendelő/ eljáró személy és nem utas:  
Ha az utas nem személyesen jár el, (jelentkezés, előlegfizetés, stb.), a Megrendelő /eljáró személy és 
nem utas  jogosult az utas helyett  és nevében eljárni teljes jogi felelősséggel az utazási szerződés 
létrehozásakor. A Megrendelő felelős a Szolgáltató és az Utas/k felé teljes jogkörrel minden utazással 
kapcsolatos személyes eljárásban. Az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó, 
Szolgáltatót  ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes jogi és 
anyagi felelősséggel tartozik. 
 
A Szolgáltató nem vizsgálja a Megrendelő kilétét és minden esetben a jogilag felelős személyként 
kezeli a személyét.   
 
A Megrendelő /eljáró személy és nem utas köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos 
birtokába jutott okiratot, tájékoztatót az utasnak haladéktalanul átadni. 
 
III. Harmadik személyre való engedményezés: 
Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban , a helyi azaz Cipruson ( szálloda és egyéb 
szolgáltatások ) való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni. Az utas olyan 
személyre engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben 
meghatározott utazási feltételeknek. 
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A harmadik személyre való engedményezésről  az utasnak  kötelessége  a Szolgáltatót haladéktalanul 
tájékoztatni.  
 
Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből 
eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. Az 
engedményezés kérését iráasban kell megtenni a Szolgáltató részére.  
 
 
IV. Amit indulás előtt érdemes tudni : 
 
2004. május 1-je óta az Európai Unió országaiba nem kell útlevél, személyi igazolvánnyal is 
átléphetjük a határt. A világ más pontjaira természetesen továbbra is útlevél szükséges, amelynek 
érvényességét feltétlenül ellenőrizzük! 
 
V. Az utazási feltételek/szerződés részét képezik :           

• az utazási iroda tájékoztatója , azaz a weboldala,  
• az Utas/Megrendelő felé kiadott , elfogadott és visszaigazolt ajánlat , a megrendelt 

szolgáltatásokkal ,  a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, a szolgáltatást nyújtó 
megjelölését, adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást,  

• az utas nevét és lakcímét elektronikus levelezési címét;  
• az utazás díjára vonatkozó adatokat. 

VI. Általános információk és szabályok 

VI.1. Az  utazási szabályzat alkalmazandó  a csak szállás szolgáltatásra , az utazási csomagnak 
minősülő vagy nem minősülő  egyéb egyedi szolgáltatásokra.  
 
VI.2. A Szolgáltató  fenntartja a teljes  jogot, hogy a tájékoztatókban foglaltaktól az akciós 
szolgáltatások esetében , vagy a kivételesen indokolt esetekben eltérjen. 
 
VI.3. A honlapon vagy az egyéb hirközlésben feltüntetett részvételi díjak 1 euró = 295Ft valuta eladási 
árfolyamig érvényesek.  
 
Az ezt meghaladó árfolyamváltozást a Szolgáltató jogosult és köteles áraiban érvényesíteni.  
A Szolgáltató a szolgáltatások diját minden esetben valutában értékesiti . 
 
Gyakorlatban: A HUF összegben megjelenített ár a foglalás napján érvényes árfolyamon alapszik, és 
csupán tájékoztató jellegű, mivel az  utazások forint összegre vannak konvertálva a befizetésnél és 
minden egyes befizetésnél. 
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Részletfizetés esetén mindig az aktuális részlet összege az aznapi euró valuta eladási árfolyamán van 
számitva forintra. Egyösszegű befizetésnél szintén az aznapi euró valuta eladási árfolyamán van 
számitva az utazás teljes költsége .   

VI.4. A Szolgáltató egyéni utazási ajánlatokat készít külföldi beszállítói szerződéseiben szereplő 
árlistája alapján  , ahol a részvételi díjak EUR vannak meghatározva.  
 
Az utasnak lehetősége van a megadott részvételi díj valutában történő befizetésére, vagy a befizetés 
napján érvényes UnicreditBank valuta eladási árfolyamon HUF, forintban történő befizetésre. Az 
ajánlat kiadása és a tényleges befizetés közötti árfolyamváltozást a Szolgáltató  jogosult és azt köteles 
áraiban és a  Megrendelő általi befizetési periódusokban érvényesíteni .   
 
VI.5. A Szolgáltató által  által meghirdetett kedvezményes ajánlatok és a különböző kedvezmények 
nem vonhatók össze. 
 
VI.6. A Szolgáltató  fenntartja magának a jogot, hogy esetenként kedvezményes (csökkentett részvételi 
díjú) akciókat hirdessen . Ez nem módosítja a már előleggel vagy teljesen befizetett díjú utazások 
mindkét fél ( Szolgáltató / Megrendelő )  által elfogadott feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a 
mindenkori szerződéskötésben meghatározott részvételi díj. 
 
VII. Árváltoztatás  
 
A Szolgáltató  legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 naptári nappal a részvételi díjat felemelheti. 
Áremelésre kizárólag szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), az utazási szerződésben 
vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, és egyéb kötelező terhek (így különösen s 
repülőtéri illeték, stb) vagy valuta forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor.  
 
A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a  
szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját. 
 
Amennyiben az utas elfogadja a változtatásokat, úgy a változásnak megfelelően a felek módosítják a 
szerződésüket. 
 
VIII. Szolgáltatások értékesitése 
 
A Szolgáltató HUF összegben való befizetést is lehetővé tesz.  A valutában meghatározott helyi ciprusi 
dijak fix árak . Az Utas / Megrendelő joga és felelőssége eldönteni , hogy milyen pénznemben szeretné 
teljesiteni az utazási dijat.  
 
A Szolgáltató által meghirdetett ( egyéni levelézésben , honlapon, hirlevélben, hirdetésben  stb. ) 
egyéni és csoportos ajánlatok a szabad helyek függvényében vagy visszavonásig érvényesek.  
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IX. Fizetés  
 
IX.1. A Szolgáltató visszaigazolása után 1-3 munkanapon belül a megadott bankszámlaszámra a 
Megrendelőnek át kell utalnia a részvételi díj teljes összegét vagy előlegét  és annak meg kell érkeznie 
a Szolgáltató bankszámla számára. Kivételes és egyedi megállapodások az  Esküvők szervezése , 
kedvezményes utazások, melyeknél minden esetben ajánlattételkor leirásra kerülnek a speciális 
feltételek  a Megrendelő felé.  
 
IX.2. A részvételi díjat a ciprusi földi szolgáltatásokra az utazás megkezdése előtti 35. napig külön 
felszólítás nélkül kell kiegyenlíteni. A bfizetésről köteles a Megrendelő a Szolgáltatót értesíteni, hogy 
azt teljesitette.  Ez segítség arra, hogy a Szolgáltató figyeljen a pénz beérkezésére és értesítse a 
Megrendelőt az előleg befizetésének teljesitéséről 
 
IX.3. Fizetés módja: Utalás   
 
IX.4.  35 napon belüli jelentkezés esetén a teljes részvételi díj a foglalás visszaigazolásakor fizetendő, 
utalandó. Ettől a rendelkezéstől csak kivételes esetben térhet el a Szolgáltató. Abban az esetben tér el , 
ha a Szolgáltatónak a szállodával kötött szerződései más időpontot indokol. Ez vonatkozik minden 
kedvezményes, előfoglalással foglalt szolgáltatásra is. 
 
IX.5.  A befizetés elmulasztása esetén az utazás lemondottnak tekintendő . Ha az utas lemondását nem 
közli, illetve nem mond le, vagy az utazást megelőző 14 napon belül mond le a részvételi díj 100%-át 
köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.  
 
A Szolgáltató  ezen esetekben    jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a befizetett 
díjból (a befizetett díj részét képezi a fakultatív programok díja is) történő levonására (megtartására).  
A fennmaradó összeg az utast illeti. 
 
 
X. Elállási jogok 
 
X.1. A megrendelő  által gyakorolható elállási jog 
 
a) ha az utas az utazás megkezdése előtti 59 napon belül, de legkésőbb az utazást megelőző 14. 
munkanapon lemond, nem fizeti be a részvételi dijat határidőig , illetve egyéb okból nem vehet részt az 
utazáson, az alábbi bánatpénzt kell megfizetnie: 
 
59-35 nappal az indulás előtt  10 % 
34-20 nappal az indulás előtt  40 % 
19-15 nappal az indulás előtt  50 % 
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14. napon belül 100% bánatpénz fizetendő, amely összeget a Szolgáltató  jogosult levonni az 
Utasnak/Megrendelőnek  visszajáró részvételi díj összegéből. 
 
b) Ha az utas lemondását nem közli, illetve nem mond le, vagy az utazást megelőző 14 napon belül 
mond le a részvételi díj 100%-át köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.  
 
c) A Szolgáltató  ezen esetekben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a befizetett díjból (a 
befizetett díj részét képezi a fakultatív programok díja is) történő levonására (megtartására). A 
fennmaradó összeg az utast illeti.  
 
X.2.  Kedvezményes , akciós részvételi dijak esetén a megrendelő általi elállási jog  
 
Első részlet befizetése: nem vissztéritendő 
Második részlet befizetése: nem visszatéritendő  
Harmadik részlet befizetése után a harmadik részlet összegére vonatkozóan: 
 
59-35 nappal az indulás előtt  10 % 
34-20 nappal az indulás előtt  40 % 
19-15 nappal az indulás előtt  50 % 
14. napon belül 100% bánatpénz fizetendő, amely összeget a Szolgáltató  jogosult levonni az 
Utasnak/Megrendelőnek  visszajáró részvételi díj harmadik befizetési összegéből.   
 
X.3.  Csoportos utazás esetén az utasnak az alábbi lemondási díj/bánatpénz megfizetése mellett 
bármikor jogában áll az utazást lemondani. A fizetendő összeg a ciprusi csoportos utazások esetébena 
részvételi díj százalékában: 
 
• 60-35  nappal indulás előtt:   30% 
• 34-15  nappal indulás előtt:   80% 
14. napon belül 100% bánatpénz fizetendő, amely összeget a Szolgáltató  jogosult levonni az 
Utasnak/Megrendelőnek  visszajáró részvételi díj összegéből. 
 
X.4.  Bánatpénz tartalmazza a Szolgáltató minden  3. fél felé való fizetési kötelezettséget is. Minden  3. 
fél felé történő eljárás kötelezettséget jelent a Szolgáltató részéről. Ezen szolgáltatások a Szolgáltató  
ellenőrzési körén  kívül esik, és ésszerűen el nem hárítható körülmények és szabályzatok vonatkoznak 
rájuk. Minden 3. fél felé történő  foglalásnál a  programokért a Szolgáltató felelősséget és anyagi 
kötelezettséget vállal a Megrendelő érdekében és helyett.  
 
X.5.  Ha az utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata 
miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett 
házastársa, élettársa, gyermeke, szülője, vagy testvére lemond, a lemondás miatt a 14. - 15. pont 
szerinti bánatpénzt tartoznak megfizetni. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban 
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való részvétel jogát olyan személy részére engedményezni, aki az utazási szerződésben foglalt 
feltételeknek megfelel és az abban foglaltak tudomásul vételéről írásban nyilatkozik.  
 
X.6. Ha az utazással kapcsolatos szállítási költségek (beleértve az üzemanyagköltségek), a helyi adók, 
illetékek növekednek, illetve a valutaárfolyam változik, akkor az áremelkedéssel és a változással 
arányos mértékben emelhető a részvételi díj. A díjemelés indokát is a díjemelés összegét írásban 
közöljük az Utassal/Megrendelővel. Teljes befizetés után a Szolgáltató az utazás befizetésének 
teljesitését lezártnak és teljesitettnek tekinti. Valutaárfolyam változás esetén a Szolgáltató a teljes 
befizetésig a mindenkori valuta eladási árfolyamot veszi alapul.   
 
X.7.  A Szolgáltató a körutazások esetén ill. létszámhoz kötött utazások esetén a megadott min. létszám 
alatt is elindihatja a programot más feltételekkel és nem mondja le a Megrendelő felé. A körutazás    
programját eleve ilyen feltételek elfogadása mellett kell bevállalnia a Megrendelőnek. A min. létszám  
alatti  jelentkezés esetén a program maga  tartható , annak anyagi kötelezettségei viszont változnak 
egyéni programra,  az Utas/Megrendelő részére. Az Utasnak/Megrendelőnek már a jelentkezéskor 
elfogadnia kell   vagy nem  kell elfogadnia ezt a feltételt, melyet irásban kell jeleznie irodánk felé.  
 
XI. Egyéb jogok 
 
XI.1.  A Szolgáltató nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas/Megrendelő  a szolgáltatást 
vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi 
igénybe. 
 
XI.2.  A Szolgáltató a célország helyszinén rendkivüli esetekben fenntartja a jogot a szálloda ( 
szálláshely ) kategórián belüli változtatására valamint a programok azonos helyi értékű és jellegű 
programokra valő felcserélésére .  
 
XI.3.   A Szolgáltató az utazás előtt látható szálloda ( szálláshely ) csere szükségességét ( az eredetivel 
azonos értékű és kategóriájú  helyettesítő szállással ) . Ebben az esetben amennyiben magasabb 
kategóriájú vagy árban magasabb szállodai igény jelentkezik a megrendelés által  az  esetleges 
értékkülönbözet kifizetése a Megrendelő kötelezettsége.   
 
XII. Felelősség 
 
XII. 1. Amennyiben a szerződés az utazás közben szűnik meg (bűncselekmény elkövetése, lázadás , 
más utasok nyaralásának megzavarása, a Szolgáltatóról bármilyen pletyka vagy rémhírterjesztés, 
leértékelés, ami a Szolgáltató hitét és hitelét megrontaná a ciprusi törvények és erkölcsi szabályainak 
értelmében vagy szándékos rongálás esetén stb. , minden ami az utazást, pihenést, munkát 
reménytelenül megzavarja kárt okozva,  mert kizárják az utas(oka)t a jogszabályok megszegése miatt, - 
csak az igénybe nem vett és a Szolgáltató és ciprusi partnerei által le nem számlázott szolgáltatások 
ellenértékére tarthat igényt a Megrendelő.   
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XII. 2.  Szolgáltató nem felel azért, ha az utazás vis maior (háború, járvány, természeti katasztrófa, 
sztrájk stb.) miatt meghiúsul, utazás vagy programváltozás következik be emiatt. Az ebből eredő 
költségek a Megrendelőt ill. az utast terhelik.  
 
XII. 3.  A részvételi díj mindig a visszaigazolt szolgáltatást tartalmazza. Az ezen felül nyújtott esetleges 
szolgáltatások a Szolgáltató részéről a Megrendelő felé , extra térités nélküli ajándék szolgáltatás. 
 
XIII. Egyéb rendelkezések 
 
XIII.1 .Az Utas/Megrendelő a vállalt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását köteles 
haladéktalanul közölni a helyszinen az utaskísérővel vagy annak hiányában a szállodával vagy a 
helyszíni szolgáltatóval és azt irásba foglalni.  
 
XIII. 2.  Az utasbiztosítások adott összeghatáron belül teljes körű fedezetet nyújthatnak az igénybe vett 
ellátásra, kezelésre, továbbá kiterjednek egyéb járulékos szolgáltatásokra. Ilyen például a magyar 
nyelven éjjel-nappal hívható asszisztencia szolgálat, vagy a megbetegedett turista gyermekének 
hazajuttatása, a családtagok kiutaztatása, vagy a beteg hazaszállítása . 
 
XIII. 3.  Ennek a feltételeknek a maradéktalan része a fenti pontok alapján teljesített kötelezettségek 
betartásával (teljes részvételi díj megérkezése a Szolgáltató számlájára) a részvételi jegy, a voucher, 
melyet a Megrendelő vagy Utas részére e-mailben küldünk el.  Csoportos utazások során az utas a 
Szolgáltató útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen 
történt befizetéssel veheti igénybe. 
 
A részvételijeggyel kell jeletkezni Larnakán a repülőtéren. 
 
XIII. 4.  A részvételi jegy igazolja Önt a szolgáltatásra.  
 
XIII.5.  Az utasokat csak a fenti feltételek betartásával fogadjuk a ciprusi repülőtéren. 
 
XIII. 6.  Ezen Utazási feltétel csak az On Line/ Internetes értékesítés esetén érvényes.  
 
XIV. Repülőjegyek 
 
A repülőjegyek foglalásában a Szolgáltató csak közremüködési szerepet vállalhat. A repülőjegyek 
foglalása nem része ezen  utazási feltételeknek. Minden repülőjegy foglalására és kifizetésére az adott 
légitársaság szerződési feltételei az irányadók, mivel irodánk által nem befolyásolható (ellenőrzési 
körünkön kívül eső), és ésszerűen el nem hárítható körülmények és szabályzatok vonatkoznak rájuk. 
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Mivel ciprusi és Cipruson bejegyzett Iroda a Szolgáltató és egyben Ciprus az EU tagállama , ezért 
minden itt leírt ponton kivül , a továbbiak az EU szabályoknak veti alá magát. Bárminemű vitás 
kérdésben az EU szabályoknak megfelelően történik az esetleges  vitás kérdések  rendezése.  
 
A Szolgáltató azaz a Chryciana Travel Agency 31 éves fennállása bizonyítja a tapasztalatot és a 
hűséget az utasok felé. Így minden problémát békés és ésszerű döntéssel és lépésekkel old meg.  
 
Az Utazási feltételek/ szerződés  megjelenitése a weboldalunkon minden esetben, ezen belül 
jelentkezéskor, foglaláskor és az első dij beérkezésekor automatikusan elolvasottnak és elfogadottnak 
tekintendő a Megrendelőre vonatkozóan  a Szolgáltató felé akkor is , ha a Megrendelő / Utas a 
Szolgáltató  irásbeli kérésére sem jelez vissza ennek elolvasásáról és elfogadásáról   , hogy azt 
tudomásul vette vagy van bármilyen ellenvetése .  
 
Az esküvők szervezésére külön kiegészitő szabályzat érvényes a mindenkori közös megállapodás 
alapján,  a Megrendelő és a Szolgáltató között.  
 
 

 
 
Főiroda: Chryciana Travel Cyprus - Limassol 
Amathus Ave, Sun City Complex, Shop 11, 
P.O.B. 52028 
R.N.: 10034756N & 006527784E 
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