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JAHN REISEN AUSTRIA UTAZÁSI FELTÉTELEK,, 2019. 

A fogyasztóvédelmi törvény BGBl 247/93 és a garanciális jog módosítása szerint BGBl I 48/2001 átdolgozva. 

Az utazási iroda felléphet közvetítőként (A rész) és/vagy szervezőként (B rész). 

A közvetítő kötelezettséget vállal szolgáltatásokra felmerülő igények (utazásszervező, közlekedési szolgáltatók, hotelek) kiszolgálására. 

Az utazásszervező a szolgáltató, aki turisztikai szolgáltatásokat állít össze csomaggá vagy egyéni szolgáltatásokat kínál, melyekhez saját 
katalógust, leírást ad ki. 

A szolgáltató, mint utazásszervező közvetítőként is tevékenykedhet, amennyiben „partnerszolgáltatásokat” közvetít (pld. fakultatív 

programok a célterületen), ha erre a közvetítő tevékenységben utalás van. 
A következő feltételek mindkét formára vonatkoznak, utazási iroda, mint közvetítő (A) vagy utazásszervező (B). 

Eltérő feltételek elsőbbséget élveznek: 

- közvetített utazásszervezők 
- közvetített közlekedési társaságok (vonat, busz, repülő és hajó) és 

- más közvetített szolgáltatók 

A.: Utazási iroda, mint közvetítő 

A következő feltételek képezik a szerződés alapját, melyet az utas köt az utazást közvetítővel. 

1. Foglalás/szerződéskötés 

A foglalás történhet írásban vagy szóban. Szóbeli foglalás esetén az utazási irodának írásban kell visszaigazolást küldeni. 
Utazási irodák használhatnak foglalási nyomtatványt, mely az utas megrendelésének megfelelő összes információt tartalmazza, hivatkozással 

a foglalás alapját képező utazás kiírására (katalógus, prospektus..) 

A közvetítő saját szolgáltatásának és az utazásszervező által közvetített szolgáltatások szempontjából, a 6§-al összhangban, utal az utazási 
irodák szabályzatának megfelelően az általános utazási feltételekre és bizonyíthatóan felhívja a figyelmet az ettől eltérő utazási feltételekre és 

ezt a szerződéskötés előtt átadja. 

Amennyiben külföldi szolgáltató szolgáltatásai kerülnek közvetítésre, úgy a külföldön alkalmazott jog is érvénybe léphet. 

Aki a foglalást önmagának vagy egy harmadik személynek kéri, mint meghatalmazott kötelezettséget vállal a szerződésért az utazási irodával 

szemben. (fizetés, szerződéstől való elállás…) 

Az utazási iroda foglaláskor felszámolhat kezelési költséget és kérheti az előleg összegét. Hátralék fizetése illetve a felmerülő költségek 
kiegyenlítése az utazásszervező illetve a szolgáltató által kiküldött utiokmányok átvételekor az utazási irodában esedékes. 

Utazást szolgáltató, akinél a foglalás megvalósult, köteles az utazónak a szerződéskötéskor vagy közvetlenül utána az utazási 

szolgáltatásokról visszaigazolást küldeni. 
2. Információk és egyéb szolgáltatások 

2.1 Információ az útlevél, vízum, deviza, vám és egészségügyi előírásokról 

Ismeretes, hogy külföldre való utazáshoz érvényes útlevél szükséges. Az utazási iroda informálja az utasokat a külföldi utazásra vonatkozó 
útlevél, vízum és egészségügyi illetve a deviza és vámszabályok előírásairól, amennyiben ez az információ beszerezhető. Az előírások 

betartásáért az utas a felelős. Az utazási iroda, ha lehetőség van rá, vállalhatja az esetleges vízum ügyintézését, térítés ellenében. Az utazási 

iroda, ha lehetőségében áll, információt nyújthat külföldieknek, hontalanoknak illetve kettős állampolgároknak az előírásokról. 
2.2 Információ a célterületről 

Az utazási iroda köteles a szerződés figyelembevételével az utazásszervező vagy szolgáltató közvetített útjaihoz tartozó célterületi 

sajátosságokra vonatkozó információkat legjobb tudása szerint átadni. 
3. Jogállás és felelősség 

Az utazási iroda felelőssége vonatkozik 
- az adott utazásszervező vagy szolgáltató kínálatának ismertetésére és saját tapasztalat szerinti értékelésére; 

- a szolgáltatások kifogástalan megszerzésére az utasok megfelelő informáltságával és az utiokmányok átadásával bezárólag; 

- igazolások bizonyítható továbbítására, szándék nyilatkozatok és fizetésekre az utas és a közvetített szolgáltató között és fordítva (pld. 

szerződött szolgáltatásokban és árakban történt változások, lemondási nyilatkozatok, reklamációk). 

Az utazási iroda nem felel az általa közvetített szolgáltatásokért. 

Az utazási szolgáltató a visszaigazolásában tájékoztatja az utast az utazásszervező nevéről, címéről és esetlegesen a biztosítóról, amennyiben 
ezek az adatok a prospektusban, katalógusban vagy a részletes információs lapokon nem szerepelnek. Amennyiben ez elmarad, akkor, mint 

szolgáltató vállal felelősséget. 

4. Szolgáltatásból adódó probléma 

Amennyiben az utazási iroda megszegi a szerződésben rögzített kötelességét és az utasnak ebből kára származik, köteles a kárpótlásra, kivéve, 

ha bizonyítja, hogy ez nem szándékosság illetve gondatlanság következménye. A szerződés enyhe megsértése esetén az utazási iroda az utas 

kárpótlásáért a közvetített szolgáltatás jutalékával felel. 
B. Utazási iroda, mint utazásszervező 

A következő feltételek képezik a szerződés alapját – a továbbiakban utazási szerződés-, ha a foglaló a szerződést direkt az utazásszervezővel 

vagy egy közvetítő irodával köti meg. Közvetlen szerződéskötés esetén az utazásszervező kötelességei megegyeznek a közvetítő 
kötelezettségeivel. 

Az utazásszervező elismeri az Általános Utazási Feltételeket, az ettől való eltérést részletezi szóróanyagában, összhangban a §6 gyakorlata 

szerint. 
1. Foglalás / szerződéskötés 

Az utazási szerződés az utas és az utazásszervező között jön létre, ebből adódóan az utasnak jogai és kötelezettségei vannak. 

2. Az utazó személyének cseréje 

Az utazó személyének cseréje akkor lehetséges, ha a pótrésztvevő a részt vétel minden feltételét teljesíti, ez két módon jöhet létre. 

 

2.1 Utazási szolgáltatástól való visszalépés 

Az utas kötelezettségei a szerződéstől való visszalépése esetén is érvényben maradnak, ha ő a szerződés minden vagy csak egyes szolgáltatásait 

harmadik személy részére átad. Ebben az esetben az adódó többletköltség a foglalót terheli. 

2.2 Az utazás átruházása 

Ha az utas korlátozott az utazás megkezdésében, úgy a szerződéses jogviszonyt másik fő részére átadhatja. Az átadást jelezheti közvetlenül az 

utazásszervezőnek vagy utazásközvetítő útján az utazás megkezdése előtt, ésszerű időn belül. Az utazásszervező konkrét határidőt adhat ebben 

az esetben. Az átadó és az átvevő felelnek a még kiegyenlítetlen költségekért illetve az átadásból származó többletköltségekért. 
3. Szerződés tartalma, információk és egyéb szolgáltatások 

A közvetítőt érintő informálási kötelezettségnek megfelelően (útlevél, vízum, deviza, vám és egészségügyi előírások) az utazásszervező is 

megfelelő információt nyújt a foglalt szolgáltatásokról. A foglalás időpontjában az aktuális katalógusban illetve prospektusban lévő 
szolgáltatások leírása képezi a szerződés tárgyát, akkor, ha a foglaláskor más információ nem áll rendelkezésre. Ajánljuk, hogy ilyen típusú 

szerződést feltétlenül írásban tegyenek meg. 

4.Kockázattal járó utazások 
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Különös kockázattal járó utazások (pld. expedíció) esetében az utazásszervező nem vállal felelősséget a felelősség határain kívül eső kockázat 

következményeiért. Az utazásszervező kötelessége az utazás alapos előkészítése és az egyes utazási ajánlatokhoz kapcsolódó szolgáltatók, 

személyek gondos kiválasztása. 

5. Jogállás a szolgáltatás hiányossága esetén 

5.1 Garancia 

Az utasnak nem vagy csak részben teljesített szolgáltatás esetén garanciális igényt nyújthat be. 

Az ügyfél egyetért azzal, hogy az utazásszervező igényének megfelelően változtassa vagy adott határidőn belül hiánytalan szolgáltatással 

csökkentse az árat vagy a hiányos szolgáltatást orvosolja. 
Megoldás lehet, ha a hiány orvoslásra kerül, azonos vagy magasabb értékű szolgáltatással helyettesítik és ehhez az utas nyomatékos 

hozzájárulását adja. 

5.2 Kártérítés 

Ha az utazásszervező vagy annak megbízottja a szerződés fent leírt kötelezettségeit megsérti, úgy az utasnak az ebből adódó károkért 

kárpótlást kell fizetni. 

Ha az utazásszervező kiáll más személyekért, mint az alkalmazottjaiért és csak akkor tartozik felelősséggel - kivéve személyi sérülés esetén-, 
ha nem tudja igazolni a szándékosságot illetve a gondatlanságot. 

Szándékosság vagy gondatlanság esetén az utazásszervező nem vállal felelősséget tárgyakért, melyeket általában nem visznek magukkal, 

kivéve, ha ezeket, a körülmény ismeretében letétbe helyezik. Ajánljuk ügyfeleinknek, hogy különös értékű tárgyakat ne vigyenek magukkal. 
Továbbá ajánljuk, hogy a magukkal vitt tárgyakat megfelelően őrizzék. 

5.3 Hiányosságok közlése 

Az ügyfél a szerződés hiányosságait, mely utazása során felmerül, haladéktalanul közölje az utazásszervező képviselőjével.  
Ennek figyelmen kívül hagyása nem változtat az utas 5.1 pontban leírt garanciális igényén. Mindazonáltal, ha az utas is érintett a 

gondatlanságban, úgy a kártérítési igénye csökkenthető. Az utazásszervező köteles erről az ügyfelet írásban tájékoztatni közvetlenül vagy akár 

közvetítő útján. Továbbá arra is fel kell hívni az ügyfelek figyelmét, hogy ezen információ figyelmen kívül hagyása nem érinti a garanciális 

igényét, de a gondatlanságban résztvevőnek számítható. 

Éppen ezért ajánlott, a helyi képviselő hiánya esetén, az adott szolgáltatót (pld. hotel, légitársaság) vagy közvetlenül az utazásszervezőt a 

hiányosságról értesíteni és segítséget kérni. 
5.4 Különleges felelősségjogi rendelkezések 

Az utazásszervező a Varsói Szerződés és ennek kiegészítő megállapodásai szerint felelős a repülős utazásokért, a vasúti és buszos utazásokért 

pedig a Vasúti és Gépjármű-felelősségbiztosítási Törvény szerint kell eljárnia. 
6. Az esetleges igénye érvényesítése 

Az igények érvényesítésének könnyítése érdekében, ajánljuk ügyfeleinknek, hogy a nem megkapott vagy a szolgáltatás hiányos biztosítása 

esetén hozzanak írásos igazolást a szolgáltatótól, pld. számla, bizonylat, szemtanú. 
A garanciális igényeket az utazást követően két éven belül lehet érvényesíteni. A garanciális igények három éven belül elévülnek. Utasaink 

érdekében ajánljuk, hogy igényeiket közvetlenül a hazaérkezés után érvényesítsék közvetlenül az utazásszervezőnél vagy a közvetítő irodánál, 

késedelmes bizonyítási nehézségek elkerülése érdekében. 
7. Szerződéstől való visszalépés 

7.1 Visszalépés utazás előtt 

a, Lemondás lemondási költség nélkül 

Eltekintve a törvényes lemondási jogoktól, az ügyfél, anélkül, hogy az utazásszervezőnek követelései lennének vele szemben, a szolgáltatások 

megkezdése előtt a következő esetekben visszaléphet: Ha a szerződés fontos részei, amire a részvételi díj is tartozik, lényegesen megváltozik. 
Ebben az esetben a feltételezett cél és jelleg hiúsul meg illetve a 8.1 fejezetben jelölt, az adott szerződés árának több mint 10%-os emelkedése. 

Az utazásszervező köteles haladéktalanul tudatni, közvetlenül az utasnak vagy a közvetítő utazási irodának, a szerződés módosítását és a 

lehetséges választási lehetőségeket, úgy, mint a módosított szerződés elfogadása vagy a szerződéstől való visszalépés, hogy az utas 

érvényesíteni tudja jogait. 

Amennyiben az utazásszervező hibázott az utas visszalépésének lehetőségével kapcsolatban, úgy az utazásszervező kárpótlásra kötelezett. 
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b, Kárpótlási igény 

Az utas, ha az a.pont szerint nem tart igényt a szolgáltatásra, és ha az utazásszervező lemondja az utazást az utasok hibáján kívül, visszavonás 

helyett a szerződéssel egyenértékű utazási szolgáltatást kínálhat fel, amennyiben erre az utazásszervezőnek lehetősége van. A választás 

lehetősége mellett az utasnak igénye lehet kárpótlásra a szerződés meghiúsulása miatt, amennyiben ez nem a 7.2 pont szerint történt. 

c, Visszalépés lemondási költséggel 

A lemondási költség a részvételi díj %-ban megjelölt összege, melynek nagysága a lemondás dátuma szerint alakul. A részvételi díj illetve az 

utazási csomag díja minden, a szerződésben szereplő szolgáltatás árának összessége. Az utas a szerződéstől való visszalépés esetén, az a.) 

pontban leírt feltételek szerint nem kötelezett lemondási díj fizetésére. A túlzott lemondási költséget a bíróság mérsékelheti. 
A lemondás típusa szerint a következő lemondási költségek adódnak, mely személyenként értendő: 

1. Repülős csomag (charter)-, csoportos utazások menetrendszerinti közlekedési eszközzel, autóbuszos utazások (több napos) 

az utazás megkezdése előtti 30. napig a részvételi díj 10%-a 
az utazás megkezdése előtti 29. naptól a 20. napig a részvételi díj 25%-a  

az utazás megkezdése előtti 19. naptól a 10. napig a részvételi díj 50%-a  

az utazás megkezdése előtti 9. naptól a 4. napig a részvételi díj 65%-a  
az utazás megkezdése előtti 3. naptól (72 óra) a részvételi díj 85%-a  

2. Egyéni utazások (menetrendszerinti közlekedési eszközzel), csoportos vonat utazások (kivéve külön járatok) 

az utazás megkezdése előtti 30. napig a részvételi díj 10%-a 
az utazás megkezdése előtti 29. naptól a 20. napig a részvételi díj 15%-a  

az utazás megkezdése előtti 19. naptól a 10. napig a részvételi díj 20%-a  

az utazás megkezdése előtti 9. naptól a 4. napig a részvételi díj 30%-a  
az utazás megkezdése előtti 3. naptól (72 óra) a részvételi díj 45%-a . 

A hotelek, apartmanok, hajóutak, egynapos buszos utazások, külön járatok és speciális díjtételű repülős utazások foglalásaira külön 

feltételek vonatkoznak, melyeket a programokban részletezünk. 

Lemondás 

A szerződéstől való visszalépés esetén kérjük, vegye figyelembe a következőket: 

Az utas (a szerződő) bármikor visszaléphet az utazástól és ezt közölheti az utazási irodával, ahol foglalását készítette. Lemondás esetén ezt 
ajánlott 

- levélben közölni 

- személyesen, egyidejűleg írásban rögzítve átadni. 
d, No show 

No show, ha az utas nem kezdi el az utazását, attól távol marad, ha nem akar utazni, gondatlanságból vagy véletlen esemény bekövetkezte 

miatt. Így, a továbbiakban nem tudja vagy akarja használni az utazásra jogosító okmányokat és az utazás típusa szerint c. pont 1. (különjáratok) 
a részvételi díj 85%-át, c.)2. (egyéni utazások) a részvételi díj 45%-át megfizeti. 

A túlzott lemondási költséget egyes esetekben a bíróság mérsékelheti. 

7.2 Lemondás az utazásszervező részéről 

a, Az utazásszervező mentesül a szerződés teljesítése alól, ha a kiírásban az előzetesen közölt minimális létszámot nem érte el és a kiírásban 

szereplő határidőn belül közölte az utassal vagy írásban közölte ennek határidejét: 

- 20 nappal az utazás megkezdése előtt, 6 napon túli utazások esetén, 
- 7 nappal az utazás megkezdése előtt, 2 és 6 napos utazások esetén, 

-  48 órával az utazás megkezdése előtt, 1 napos utazás esetén.  
Ha az utazásszervező gondatlansága miatt nem éri el a kiírt minimális létszámot, úgy az utas kártérítést követelhet, ennek a nagysága 

megegyezik a lemondási költség összegével. Az ennél magasabb összegű kárigény érvényesítése nem kizárt. 

b, Lemondás vis maior, előre nem látható okokból történik, amire befolyásunk nincs és amit kellő gondossággal sem lehet elkerülni. Nem 

tartozik ide a szálloda túlfoglalása, de ide tartoznak az állami rendelkezések, sztrájkok, háború vagy háborús állapotok, földrengések, természeti 

katasztrófák… 

c, Az a.) és b.) esetekben az utasok a befizetett összeget visszakapják, illetve dönthet a 7.1.b. pont szerint. 
7.3 Lemondás az utazás megkezdése után az utazásszervező részéről 

Az utazásszervező mentesül a szerződés alól, ha az utas viselkedésével tartósan zavarja a csoportos utazás lebonyolítását a figyelmeztetésünk 

ellenére. 
Ebben az esetben az utas, amennyiben a hiba őt terheli, az utazásszervezővel szemben kártérítés fizetésére kötelezett. 

8. Szerződés módosítása 

8.1 Árváltoztatás 

Az utazásszervező fenntartja a foglalásban visszaigazolt részvételi díj változtatásának jogát, amennyiben ez rajta kívülálló okokból történik és 

amennyiben az utazás időpontjáig több mint 2 hónap van. Ez kizárólag a szállítási költségek – üzemanyag-, adott szolgáltatások kiadásainak, 

adott ország adóinak, a kikötők be és kihajózási illetékének, az adott repülőterek illetékeinek vagy az adott szolgáltatás alkalmazott 
árfolyamának emelkedésére vonatkozik. 

Ezen okokból csökkentett árakat az utasok felé érvényesítjük. 

Két hónapon belüli áremelés csak akkor alkalmazható, ha ennek okai már a foglaláskor ismertek voltak és rögzítésre kerültek. Indulás előtti 
20. naptól nem lehet az árat módosítani.  

Az ár módosítása csak akkor megengedett, ha a meglévő szerződött feltételek az új ár kiszámításának pontos leírását is tartalmazzák. Az 

árváltozást és annak okát az utassal haladéktalanul közölni kell. 
A részvételi díj több mint 10%-os emelése esetén az utasnak jogában áll kötbér fizetése nélkül elállni a szerződéstől. (lásd 7.1.a pont) 

 

 

8.2 Szolgáltatások módosítása az utazás megkezdése után 

- Módosításokra, amit az utazásszervező nyújt, az 5. pontban (Jogállás a szolgáltatás hiányossága esetén) leírt feltételek érvényesek. 

- Ha az utazás megkezdése után a szerződött szolgáltatások jelentős része nem kerül teljesítésre vagy nem lehet megvalósítani, úgy az 
utazásszervező további díj nélkül megfelelő óvintézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az utazás folytatható legyen. Ha ilyen óvintézkedések 

nem tehetők vagy az utasok ezt nyomós indokkal nem fogadják el, úgy az utazásszervező további díj beszedése nélkül hasonló szolgáltatást 

keres, amivel az utast az elutazás helyszínére vagy egy másik általa elfogadott helyre viszi. Minden más esetben az utazásszervező kötelezett 
a szerződés szerinti szolgáltatások nem vagy részben teljesítése esetén az utas nehézségeinek leküzdésében segítséget nyújtani. 

9. Információ harmadik személy részére 

Utasok nevéről és az üdülés helyéről még sürgős esetben sem adunk információt, kivéve, ha ezt az utas nyomatékosan kéri. Sürgős üzenetek 
továbbításából adódó költségek az utast terhelik. Ajánljuk, hogy hozzátartozóinak adja meg üdülés alatti elérhetőségét. 

10. Általános információ 
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A B. pontban a 7.1.c, b.(lemondás), 7.1.d.,c,(no show) és a 8.1 (árváltozás) a Szövetség nem kötelező érvényű ajánlásai, a Kartelljegyzék az 

1Kt 718/91-3 és a 25 Kt 793/96-3 pontjai szerint. 

Kiegészítő feltételek a REWE Austria Touristik GmbH 1992 utazási feltételeihez 

1. Foglalás/szerződés 

Az 1992 utazási feltételek következő része nem elismert: „Az utazási szerződés a foglaló és az utazásszervező között jön létre, amennyiben a 
szerződés részleteiben egyetértés jön létre (ár, szolgáltatás és időpont). Ebből az utasnak jogai és kötelességei adódnak.”Ehelyett a következő 

szabályozás él: 

1.a): Direkt foglalás a REWE Austria Touristik GmbH-nál 

Az utas telefonon, személyesen vagy interneten történt foglalásának megfelelően visszaigazolást/számlát kap tőlünk. Kevesebb, mint 5 éjszaka 

foglalásakor felárat számolhatunk fel. Repülős csomagutazásoknál, kevesebb, mint 7 éjszaka foglalásakor felárat számolhatunk fel. A szerződés 

csak akkor jön létre, ha az utas a visszaigazolást követően 10 napon belül befizeti a részvételi díj 20%-át bankszámlánkra, a foglalási szám 
feltűntetésével együtt vagy készpénzzel a foglalás helyszínén vagy internet foglalás esetén hitelkártyával egyenlíti ezt ki. A befizetést 

legkorábban 11 hónappal a szerződött utazás befejezése előtt kell megtenni. A hátralék fizetése 20 nappal indulás előtt – az utiokmányok 

átadásakor- esedékes. Ha a foglalás időpontja és az utazás dátuma között kevesebb, mint 20 nap van – rövid határidejű foglalásoknak nevezzük 
-, akkor a teljes összeg befizetése azonnal esedékes. A foglalási számot minden utaláskor illetve levélváltáskor meg kell adni, különben a 

befizetéseket nem tudjuk beazonosítani és így azok visszautalásra kerülnek. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges biztosítások díját az előleg 

befizetése mellett, teljes összegben ki kell egyenlíteni átutalással, készpénzben vagy hitelkártyával (internetes foglalás esetén), a biztosítás 
védelme csak a díj teljes összegű befizetésével kezdődik. Az utasnak továbbítjuk a kitöltött átutalási nyomtatványt, melyben csak a személyes 

adatait kell kitöltenie, mint név, bankszámla szám, bankjának neve. A zökkenőmentes lebonyolítás végett ajánljuk ennek használatát.  

1.b) Foglalás utazási irodában 

Az utas az utazásszervezőtől/utazási irodától a foglalásának megfelelően kapja meg a visszaigazolást/számlát. A foglaláskor az utazási irodában 

20% előleg és a biztosítás teljes összege fizetendő. Az előleg legkorábban a szerződött utazás vége előtt 11 hónappal fizetendő. A hátralék 

fizetése 20 nappal indulás előtt – az utiokmányok átadásakor- az utazási irodában esedékes.  

1.c) Szerződés előtti információs kötelezettség / utazási csomag törvény 

A szerződés abban az esetben jön létre, ha az utazási csomagokra vonatkozó törvény értelmében információs kötelezettségeinknek eleget 

tettünk és Ön ezt határidőn belül elfogadja illetve befizeti az erre vonatkozó előleget. 
2. A 7.1.c pont kiegészítése / visszalépés lemondási költséggel 

a, Hotelekre, buszos és hajóutakra illetve apartmanokra a 7.1.c1. pontban jelzett lemondási költségek vonatkoznak. 

b, Repülőjegyek napi aktuális áron, menetrendszerinti járatokon, tengeri hajók, belépőjegyek és vonatjegyek lemondási költsége 100%.  
3. Módosítás 

Az utas kívánságára a módosítás indulás előtti 31. napig lehetséges. Erre a módosításra 30 euró kezelési költséget számolunk fel fejenként. A 

módosítás vonatkozhat időpontra (eredetinek megfelelő utazási időtartam), szállásra, úticélra és közlekedési eszközre vonatkozik. A módosítás 
következtében  a szállítóknál jelentkezett költségek, az utast terhelik. Amennyiben az utazási szolgáltatások a módosítás következtésben 

csökkennek vagy lemondásra kerülnek (hotel, tartózkodás időtartama), úgy az aktuális lemondási költség részarányosan kerül elszámolásra.  

4. Kiegészítés a 2.2 ponthoz / utazásszervezés átruházása 

Kiegészítve a 2.2 pontot, fenntartjuk, hogy a csomag utazások átruházási joga, melyek menetrendszerinti repülőjáratot tartalmaznak, az adott 

légitársaság szabályai szerint érvényesíthetők. Ugyanez vonatkozik a szállodai adatbázison foglalt szállodákra is (Bettendatenbank). Az 

átruházásból adódó járulékos költségeken felül 30 euró fejenkénti kezelési költséget számolunk fel. 
5. Adatvédelem 

A REWE Austria Touristik GmbH a személyes adatra vonatkozó védelmet komolyan veszi és ezt a törvényi előírásoknak megfelelően 
használja, hivatkozással az Adatvédelmi Törvényre (DSG) és az Adatvédelmi Alaprendeletre (DSGVO).  A teljes adatvédelemre vonatkozó 

nyilatkozat a www.itsbilla.at/datenschutz oldalon megtalálható. 
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