
amely létrejött a Robinson Tours Idegenforgalmi és 
Szolgáltató Kft. (székhely: 8230 Balatonfüred, Gombás 
köz 5. tel.: 87/581-581; kiutaztatással kapcsolatos leve-
lezési cím: 1051 Budapest, Sas u.1., e-mail cím: bg@
robinsontours.hu; GM EKH szám: R0 1152/1995/1999; 
adószám: 11331443-2-19; cégjegyzékszám: 19-09-
501812; a szolgáltatót nyilvántartó bíróság megneve-
zése: Veszprémi Törvényszék Cégbíróság; a szolgál-
tató felügyeletét ellátó hatóság: Budapest Főváros 
Kormányhivatala 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 
Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919), mint uta-
zásszervező (továbbiakban: Robinson Tours) valamint 
az utazási szerződésben szereplő, a továbbiakban, mint 
megrendelő között. Az ÁSZF az utazási szerződés részét 
képezi.
A Robinson Tours által szervezett utazásokra a polgári tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254 §-a (továb-
biakban Ptk), a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény; az utazási szerződésről szóló 281/2008. 
(XI.28.) Korm. rendelet, az utazásszervező- és közvetítő 
tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az 
irányadók.
I. Az utazási szerződés létrejötte
1. Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást meg-
rendelő (utas) az utat megrendelte, a díj előleget befizette, 
jelentkezését a Robinson Tours elfogadta, írásban vissza-
igazolta, nyilvántartásba vette és az utas azt aláírásával 
elfogadta. Amennyiben az aktuális jogszabályok megenge-
dik, az utazási szerződés létrejöhet e-mailen történő meg-
rendeléssel és e-mailes visszaigazolással is. 
2. Az utazások időtartamát, az egyes szolgáltatások jel-
legét, módját és a részvételi díjat a Robinson Tours prog-
ramfüzete, honlapja, hírlevelei, árajánlatai vagy akciói 
tartalmazzák. Az adatokban bekövetkezett változásokról 
a Robinson Tours saját utasait közvetlenül, a más utazási 
irodában (ügynök) jelentkezett utasait közvetetten – az ügy-
nöki irodán keresztül – tájékoztatja.
3. A Robinson Tours az utas tájékoztatót indulás előtt leg-
később egy héttel adja ki, amennyiben a teljes részvételi díj 
befizetésre került. Az utas tájékoztató levél átvehető szemé-
lyesen, postán, elektronikus úton vagy az utazásközvetítő 
irodán keresztül. Az utas tájékoztató határidőben történő 
megérkezésének elmaradását az utas haladéktalanul köte-
les az utazási irodában bejelenteni.
II. A részvételi díj
1. A részvételi díj tartalmazza a meghirdetett utazásban 
szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési dí-
ját, valamint az általános forgalmi adót. Céges áfás számla 
igényét szerződéskötéskor kell jelezni. Adóalanyként tör-
ténő számla igénylés esetén, külön kiegészítő nyilatkozat 
szükséges. Amennyiben a megrendelő cég egy megadott 
formanyomtatványon nyilatkozik arról, hogy saját részé-
re és végfelhasználóként rendeli meg az adott utat, úgy a 
katalógusban illetve egyéb árajánlatainkban közölt ár te-
kintendő áfás árnak. Amennyiben nem nyilatkozik, úgy a 
teljes összeg még 27% áfával terhelendő. Az Áfa törvény 
változásai miatt az Áfa-kulcs mértéke és elszámolási módja 
módosulhat.
2. Az utazás megkezdését megelőző 60. napnál korábbi 
jelentkezés és szerződéskötés esetén a szerződés megkö-
tésekor a részvételi díj 10%-nak megfelelő összegű fogla-
lót és a részvételi díj 30%-nak megfelelő összegű előleget 
szükséges megfizetni.
A foglaló jogcímén befizetett összeg a szerződés megköté-
sétől az utazás megkezdését megelőző 61. napig minősül 
foglalónak. Amennyiben a teljesítés az utazás megkezdését 
megelőző 60. nap előtt megszűnik, akkor a teljesítés meg-
szűnéséért felelős szerződő fél az adott foglalót elveszti 
vagy a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. 
Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, ame-
lyért egyik fél sem felelős vagy mindkét fél felelős, a fogla-
ló visszajár. Az utazás megkezdését megelőző 60. naptól 
kezdődően az utas által foglaló jogcímén befizetett összeg 
jogcíme előlegre módosul és a foglaló szabályait nem kell 
alkalmazni. Abban az esetben, ha a külföldi közreműködő-
vel kötött szerződés feltételei szigorúbbak, úgy az előleg 
mértéke ennek megfelelően módosulhat. Amennyiben a 
jelentkezés 30 napon belül történik, akkor a jelentkezéskor 
a teljes részvételi díj befizetendő. A biztosítási díjak(stornó, 
BBP) nem a részvételi díj részei, ezért minden esetben kü-
lön fizetendők és nem számítanak bele az előlegbe.
3. A teljes részvételi díjat és a megrendelt kapcsolódó 
szolgáltatások teljes díját – az utazási szerződés egyéb 
rendelkezésének hiányában – az utazás megkezdése előtt 
legkésőbb 30 nappal az utas köteles befizetni. Erről külön 
értesítést nem küld az iroda a megrendelőnek. Átutalásos, 
illetve on-line bankkártyás fizetés esetén, a befizetés azon 
a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a jóváírás a 
Robinson Tours bankszámláján megtörtént. Bármely, pénz-
ügyi bizonylaton szereplő, fizetési határidő elmulasztása 
esetén a Robinson Tours jogosult a szerződéstől elállni, az 
utas pedig köteles a Robinson Tours költségeit a III./4. pont 
szerinti összegben megtéríteni – az adott napra eső száza-
lékos mérték szerint, amennyiben a szerződés meghiúsul. 
A hátralék befizetésének elmulasztása esetén a megrende-
lést a Robinson Tours automatikusan törölheti, és a szer-
ződést felbonthatja. Késedelmes teljesítés esetén, ameny-
nyiben a szerződés nem kerül felbontásra, úgy a Robinson 
Tours Kft. legfeljebb a jegybanki alapkamattal megegyező 
késedelmi kamatot számíthatja fel.
A fenti esetekben a feleket fokozottan terheli a Ptk. 1:3 § és 
a 6:62 § szerinti együttműködési kötelezettség. 
4. A „Fakultatív programok” árai tájékoztató jellegűek. Ezen 

szolgáltatások nyújtására a külföldi szolgáltató iroda csak 
akkor köteles, ha a teljesítés feltételei adottak (pl. a jelentke-
zők megfelelő létszáma) A szervezés és lebonyolítás fele-
lőssége a külföldi partnerirodát terheli, az ezzel kapcsolatos 
bárminemű kötelezettség vállalást csak a külföldi partner 
iroda teheti meg. A programváltozás jogát a külföldi partner 
fenntartja. 
A helyszínen fizetendő fakultatív szolgáltatások (pl.: naper-
nyő, nyugágy, széf, internet, sport lehetőségek stb.) árai 
tájékoztató jellegűek, azok szezon közbeni változtatásáért 
a Robinson Tours felelősséget nem vállal.
5. A Robinson Tours az utazás megkezdése előtt üzletpo-
litikai érdekből (pl. first minute, last minute és akciós utak) 
publikált részvételi díj megváltoztatásának jogát fenntartja. 
A részvételi díj ilyen módon történő módosítása a már meg-
kötött szerződésekre nem vonatkozik.
III. Az utazási szerződés módosításának, megszűnésé-
nek esetei és következményei
1. Árváltozások, valamint valutaárfolyam változás ese-
tén, ha a valutaárfolyam meghaladja az 1 Euro/310 Ft, 1 
USD/280 Ft MNB árfolyamot, az utazási szerződésben 
meghatározott díjakat a Robinson Tours az utazás meg-
kezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjeme-
lés indokát és mértékét az utassal írásban köteles közölni 
az utazási iroda. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti 
részvételi díj 8 %-át meghaladja, az utas az erről szóló ér-
tesítés postára adásától számított 5 munkanapon belül az 
utazási szerződéstől elállhat, és a Robinson Tours a befize-
tett összeget teljes egészében visszatéríti.
2. A Robinson Tours az utazáshoz szükséges legkisebb lét-
szám hiányában, írásban tett nyilatkozattal az utazás meg-
kezdése előtti 20. napig, a befizetett összeg visszafizetése 
mellett a szerződéstől elállhat. 
3. Amennyiben az utazás vis maior okok (háború, járvány, 
terrorizmus, sztrájk, elháríthatatlan természeti jelenségek) 
miatt elmarad vagy módosításra kerül sor, akkor az iroda 
kártalanítási  felelősséggel nem tartozik. Az ez okból jelent-
kező többletköltségek az utast terhelik. Erről és indokairól 
az iroda az utast a vis maior esemény bekövetkezte utáni 3 
napon belül írásban értesíti.
4.1. Az utasnak jogában áll az utazást lemondani. A le-
mondás napjának az számít, amikor a lemondás írásban a 
Robinson Tours irodájába beérkezett. Az utas által vissza-
mondott utazásokra az utasnak a Robinson Tours részére 
az alábbi költségeket kell megfizetnie:
a) Az utazást megelőző 60. napig kötbérmentesen lemond-
ható az utazás.
b) Csak szállásfoglalás esetében
60-46 napon belül lemondásnál a részvételi díj    
10%-a
45-25 napon belüli lemondásnál a részvételi díj    
40%-a
 Csomagtúrák esetében
60-36 napon belüli lemondásnál a részvételi díj   
10%-a
35-25 napon belüli lemondásnál a részvételi díj   
40%-a
 Csak szállásfoglalás és csomagtúrák esetében is
24-15 napon belüli lemondásnál a részvételi díj    
70%-a
14-8 napon belüli lemondásnál a részvételi díj    
85%-a
7 napon belüli lemondásnál a részvételi díj     
100%-a.
Az utas részéről lemondásnak minősül az is, ha előzetes 
nyilatkozattétel nélkül nem kezdi meg az utazást a megjelölt 
időpontban (NO SHOW).
4.2. Irodánknál olyan szolgáltatások is igénybe vehetők 
(pl. szállás, repülőjegy), melyek lemondási feltételei a szol-
gáltatók szigorúbb feltételei miatt az ÁSZF-ben feltüntetett 
feltételektől eltérőek. Erről kollégáink még a szerződés és 
foglalás előtt tájékoztatják utasainkat. Ezekről az eltérések-
ről a szerződéskötéssel egyidőben kiegészítő lemondási 
feltételek készülnek.
4.3. Az útlemondási biztosítás (storno) díját nem tartalmaz-
za a részvételi díj. A szerződés létrejöttével egy időben 
köthető, melynek összege a kötbérköteles rész 1,4%-a. 
Útlemondás esetén nem visszatéríthető. Megkötése esetén 
a biztosító részletes feltételei az utazási szerződés szerves 
részét képezi. Irodánk a biztosítást a Colonnade Insurance 
S.A.-nál köti. Az utas önrész vállalása: 20%. Az utazás 
megkezdése után az útlemondási biztosítás nem érvénye-
síthető. 
5. A kötbérmentes lemondási határidőn belül, az utazási 
szerződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, szálloda, 
létszám csökkentése, kiegészítő szolgáltatások módosítá-
sa vagy törlése) utas által történő változtatása esetén, azt 
a Robinson Tours az eredeti szerződéstől való elállásnak 
tekinti és a 4.1 pontban meghatározott lemondási feltételek 
lépnek életbe.
6. Az utas az utazási szerződés szerinti utazásban való 
részvétel jogát jogosult egy harmadik személy részére 
engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben 
meghatározott feltételeknek. Az engedményezésről az utas 
haladéktalanul köteles a Robinson Tours-ot tájékoztatni. Az 
engedményezésből keletkezett szerződéses kötelezettsé-
gekért és az engedményezésből eredő igazolt többletkölt-
ségekért az engedményező és az engedményes egyetem-
legesen felel.
A többletköltségek határidőn belüli ki nem egyenlítése ese-
tén a foglalás lemondottnak minősül.
A felmerülő költségeken felül fizetendő módosítási díj 
5.000.-Forint/foglalás. Módosítási díj fizetendő a kötbér-
mentes határidőn kívüli módosításért is (pl.: névváltoztatás, 

közlekedési eszköz módosítás, dátum megváltoztatása). 
Esetenként és foglalásonként 5.000 Forint/foglalás.
7. Amennyiben az utas az utazás során valamely szolgál-
tatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült 
okokból nem veszi igénybe, úgy az utas más szolgáltatást 
vagy visszatérítést nem követelhet.
8. A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvé-
nyesítésének a feltétele, hogy az utas a kifogását a hely-
színen a Robinson Tours képviselőjének (az utaskísérőnek, 
idegenvezetőnek vagy mindezek hiányában a helyszíni 
szolgáltatónak) 24 órán belül bejelentse, aki az utas kéré-
sére köteles azt jegyzőkönyvezni. A közlés késedelméből 
eredő kárért az utas felelős, és a bizonyítási teher az utasra 
hárul. Az utas a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó 
igényét a hazaérkezését követően követően jogvesztés ter-
he mellett legkésőbb 7 napon belül a Robinson Tours-nál 
írásban, személyesen vagy ajánlott levélben, a helyszíni 
jegyzőkönyvvel együtt jelentheti be. Amennyiben az utas 
kárigényét késve vagy nem megfelelő feltételekkel jelenti 
be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása 
alól. Mentesül továbbá abban az esetben is, ha bizonyítja, 
hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, 
ahogy ez az adott helyzetben, az eset összes körülménye-
inek gondos vizsgálatát követően általában elvárható. A je-
len pontban hivatkozott helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az 
utas panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak 
elismerését, és nem tartalmazza az utazási iroda panasszal 
kapcsolatos állásfoglalását.
9. A Robinson Tours köteles az írásban bejelentett kárigény 
indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény 
bejelentésétől számított legkésőbb 30 napon belül írásban 
tájékoztatni az utast. Bonyolult és külön bizonyítást is igény-
lő ügyekben az utazási iroda értesíti az utast a bejelentett 
igény kivizsgálásának megkezdéséről és a válaszadás vár-
ható időpontjáról is. 
10. Kivételes esetekben (pl. a szálloda által történő túltöl-
tés, időjárás, vis maior stb.) a Robinson Tours fenntartja a 
jogát a változtatásokra pl.: szálloda (szálláshely) kategórián 
belüli változtatására, valamint a programok azonos vagy 
magasabb értékű programokkal történő felcserélésére. 
Programcsere és szálláscsere esetén külön díjat nem szá-
molhat fel az utazási iroda. A „tengerre néző” megnevezés 
egyaránt jelenthet részlegesen, oldalról vagy frontálisan 
tengerre néző szobát is.
11. A Robinson Tours Kft. által szervezett utazással kapcso-
latos minden vitás kérdésben a felek peren kívüli megegye-
zésre törekednek.
12. Egyezség hiányában az utasok a lakóhelyük szerint 
területileg illetékes Kereskedelmi Kamaráknál működő 
Békéltető Testülethez is fordulhatnak ingyenes jogorvosla-
tért.
13. Az utazási iroda nem garantálja a szállodától függő, a 
katalógusban/honlapon, illetőleg az utazási szerződésben 
nem szereplő, nem feláras, igények teljesítését (pl.: tenger-
re néző vagy egymás melletti szoba, stb.), de minden eset-
ben megpróbál ezek érdekében közben járni, amennyiben 
tudomása van róla az utazás megkezdése előtt.
IV. Biztosítás
1. Egyes úti célok esetében (pl. az orosz jogszabályok sze-
rint) kötelezően betegség-, baleset-, poggyászbiztosítással 
(BBP biztosítás) kell rendelkeznie. A jogszabálynak való 
nem megfelelésből fakadó összes felelősség és költség az 
utast terheli minden esetben.
2. Poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utas maga 
gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés 
céljából a Robinson Tours képviselője átvette. (pl. fuvarozó 
vállalat). A poggyász felületét ért, a nem mindennapi ren-
deltetésszerű használatból eredeztethető és túlsúly miatti 
sérülésekért sem a Robinson Tours sem pedig a fuvarozó 
cég nem vállalja a felelősséget (pl. karcolás, kisebb szeny-
nyeződés, horpadás, törés, szakadás). Csak olyan pogy-
gyász kárigényt tudunk elfogadni, amelyet a károsult hitelt 
érdemlően, szemtanúval, a helyszínen, az esemény bekö-
vetkeztekor tud igazolni. Utólagos reklamációt a poggyász 
sérülésre nem áll módunkban elfogadni. Autóbuszon, repü-
lőn, szálláshelyen hagyott tárgyakért az utazási iroda nem 
vállal felelősséget. 
3. A repülővel szállított poggyászok megrongálásáért, eltű-
néséért a légitársaságot terheli a felelősség. A káresetet az 
érkezés után azonnal a légitársaság képviselőjének, ill. a 
repülőtéren a Lost&Found pultnál írásban kell bejelenteni. 
Jegyzőkönyv hiányában a légitársaságok megtagadhatják 
a kártérítést. A kárigény bejelentése a visszaérkezést kö-
vetően legkésőbb 7 napon belül meg kell, hogy történjen a 
légitársaság felé. A charter járatokra vonatkozó légitársasá-
gi információk a charter menetrend menüpontban olvas-
hatók a honlapon.
4. Az utazás során harmadik személynek okozott kárért 
az utas felelős. Az utastársakat veszélyeztető és jogsértő 
magatartás esetén (pl. ittas állapot, nem megfelelő maga-
tartás) az utas kizárható az utazásból vagy programon való 
részvételből és ezért az utazási irodát nem terheli kártérítési 
kötelezettség.
V. További feltételek
1. Az érvényes úti okmányokért, illetve az adott országra 
vonatkozó vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi ren-
delkezések betartásáért kizárólag az utas felel. Az utazási 
iroda köteles az utazási szerződés megkötésekor az utas 
figyelmét felhívni a fenti rendelkezésekre, melyet minden 
esetben meg is tesz. Írásbeli információ a programfüzetben 
és a honlapon is megtalálható minden ország leírásánál. Ha 
az utast saját hibájából, az utazás megkezdését követően, 
a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, 
ebben az esetben a Robinson Tours a lemondási feltételek 
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szerint jár el, azaz a befizetett részvételi díj visszatérítésére 
az utas nem tarthat igényt. Országonkénti beutazási feltéte-
lek: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
2. Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság 
utazási feltételei érvényesek. Az esetleges késésekért, 
járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság 
változásért a Robinson Tours felelősséggel nem tartozik. 
Megfelelő utaslétszám hiányában az iroda fenntartja a já-
ratösszevonás és a repülőtér megváltoztatásának jogát. Az 
esetleges módosításokat a Robinson Tours a lehetséges 
legkorábbi időpontban az utas tudomására hozza. Az iro-
da kötelessége, hogy a programot a változásokhoz képest 
úgy igazítsa, hogy ezzel minél kevesebb kényelmetlensé-
get okozzon, de az ilyen esetekből eredő kárfelelősséget 
kizárja.
3. Autóbuszos utak esetén, ha az utazás időtartama alatt 
közlekedés körében felmerülő okok miatt (időjárási-, útvi-
szonyok, határátlépés) jelentős késés következik be, eze-
kért irodánkat felelősség nem terheli. Az iroda kötelessége 
ugyanakkor – a lehetőségek figyelembevétele mellett – in-
tézkedni a hiba elhárításáról. Autóbuszos utaknál a megfe-
lelő utaslétszám hiányában az iroda az útvonal-változtatás 
és járatösszevonás jogát fenntartja. 
4. A programfüzetben és a weboldalon szereplő fényképek 
tájékoztató jellegűek. Szállodákon belül a szobák méretei, 
berendezései és színei eltérőek lehetnek. A helyszínen 
nem a képeken szereplő szobákban történő elhelyezésért 
a Robinson Tours nem vállalja a felelősséget. Minden fény-
kép, szöveg és térkép, csak a Robinson Tours engedélyével 
használható fel nyomtatott vagy elektronikus formában.
5. A Robinson Tours – az utasok biztonságát szolgáló, 
az utazási irodák részére előírt – vagyoni biztosítékra 
2018.01.01-től a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi 
Fiókteleppel (1139 Budapest, Váci út 99. Tel: 460-1400) kö-
tött szerződést.
Kötvényszám: 990 0000053
A vagyoni biztosíték által fedezett kockázat hatálya nem-
zetközi és az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok ér-
dekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kény-
szerű tartózkodás költségeinek fedezése, valamint előleg, 

illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozik.
6. Az utas a szerződés aláírásával hozzájárulását adja ah-
hoz, hogy a Robinson Tours az utazáshoz szükséges sze-
mélyes adatait a szerződés teljesítése céljából felhasználja, 
de üzleti felhasználás céljából ezeket az adatokat más tár-
saság részére nem adhatja át.
7. A szerződéskötő jelen szerződés feltételeit magára és a 
vele egy szerződésben szereplő (az Utazási Szerződésben 
név szerint felsorolt) utastársaira vonatkozóan aláírásával 
elfogadja, annak tartalmával előzetesen megismerkedett.
8. Az ÁSZF-et és az Utazási szerződést egy-egy példány-
ban átvettem.
9. Jelen általános szerződési feltételeket – különösen a 
megszokott, általában köztudott szerződési feltételeken 
felüli, ide értve, de nem kizárólag a kártérítéssel, lemondás-
sal, jogérvényesítéssel, az egyéb, más által szervezett és 
vállalt programokkal összefüggő feltételek külön ismerteté-
sén túl – az utas megértette és megismerte, valamint ennek 
tényét az Utazási szerződés vagy a Megrendelő aláírásával 
igazolta.
A Robinson Tours prospektusában és weboldalán megje-
lentetett kiegészítő, hasznos tudnivalók és általános infor-
mációk az ÁSZF részét képezik.
Az utas kijelenti, hogy a Ptk 6:78 §(1) és (2) bekezdése 
szerint a Robinson Tours lehetővé tette, hogy az utas 
annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megis-
merje, azt az utas kifejezetten elfogadta. Az utas külön 
tájékoztatást kapott azokról a szerződési feltételekről, 
melyek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól vagy a 
szokásos szerződési gyakorlattól. Külön tájékoztatást 
kapott arról a szerződési feltételről is, amely eltér a fe-
lek között alkalmazott korábbi gyakorlattól.
10. Aláírásommal igazolom, hogy utastársaim meghatal-
mazásaival rendelkezem, nevükben eljárhatok a szerződés 
megkötésére vonatkozóan.
11.Az adóügyileg lényeges nyilatkozat megtételére vonat-
kozóan minden 18. éven felüli utastárs meghatalmazásával 
rendelkezem.
Az ÁSZF aláírásával saját magam és utastársaim nevében 
egyaránt nyilatkozom, hogy a szerződésben foglalt szolgál-

tatásokat nem adóalanyként vagy nem adóalanyi minőség-
ben (azaz utasként) veszem igénybe.
12. Amennyiben utazásomra útlemondási biztosítást is kö-
töttem, úgy aláírásommal kijelentem, hogy a biztosító sza-
bályzatát átvettem, elolvastam és értelmeztem.
13. Honlapunkon megtalálhatók és letölthetők a Colonnade 
Biztosító útlemondási biztosításának, valamint BBP biztosí-
tásának feltételei és szolgáltatási táblázata. Az utazási fel-
tételek között megtalálható kiskorúak egyedüli utazásához 
szükséges magyar és angol nyelvű nyilatkozatok, repülő-
jegy lemondási biztosítás feltétel.
14. A növekvő utasbiztonsági intézkedések miatt beveze-
tésre került bővített adatszolgáltatási kötelezettségnek 
megfelelően (1995. évi XCVII. törvény 27 § alapján) a kért 
adatokat a Robinson Tours részére az utas kiadja.
Az adatok hitelességéért és az utazásra való jogosultsá-
gért a felelősséget az utas vállalja, a nem megfelelő adatok 
miatti következményekért a Robinson Tours Utazási Irodát 
felelősség nem terheli.
15. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIIII. törvény alapján a 
Robinson Tours a következő módon kezeli a szerződéskö-
téskor megadott személyes adatokat: A szerződéskötéshez 
szükséges személyes adatokat, kizárólag a törvényi előírá-
soknak és jogszabályoknak, illetve a foglaláshoz kapcso-
lódó külföldi partner elvárásnak megfelelően továbbítja és 
őrzi meg. Azokat harmadik félnek marketing célból sem 
szolgáltatja ki és nem is használja fel.

Robinson Tours weboldal: www.robinsontours.hu
 
A Robinson Tours ügyeleti telefonszáma: +36 30/936-3823 
Kelt: ………......................................……................................... 
Utas:.………...................................….......................................

…………………………………
Robinson Tours Kft.  

Az ÁSZF érvényes 2017. november 23-tól visszavonásig.

Szállodák besorolása
A programfüzetben csillagokkal jelzett szálláskategóriák a 
szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő kateg-
orizálásnak felelnek meg. Néhány országban (Albániában, 
Bulgáriában, Horvátországban) az itthon megszokottól 
eltérő normák az elfogadottak pld. az ételek tárolására, a 
szolgáltatások színvonalára vonatkozóan. Bizonyos ese-
tekben a szállodák besorolása adózási szempontok miatt 
alacsonyabb is lehet, mint amire a szolgáltatásai alapján 
jogosult lenne. Irodánk eltérő véleményét jelöltük a prog-
ramfüzetben. Azok a szállodák, melyek az adott hivatalos 
kategóriába lettek sorolva, de a többi szálloda összeha-
sonlításában más kategóriába sorolnánk, úgy azt is jelez-
zük. Az Apartmanoknál és Aparthoteleknél nincs minden 
esetben a szállodaihoz hasonló hivatalos besorolás, ezért 
a prospektusban és a honlapunkon a Robinson Tours véle-
ményét tüntettük fel.
Mindenképp érdemes figyelembe venni, hogy adott kate-
góriákon belül a szolgáltatások színvonalától, a szálloda 
állapotától és elhelyezkedésétől függően eltérések mutat-
koznak. Ezek a szállodák alapáraiban is érvényesítésre 
kerülnek.

Építkezések, szállodák melletti területek 
Az üdülőterületeken az adott ország törvényi előírásai és 
szabályozásai a mérvadó a felújításokra, építkezėsekre 
vonatkozóan is. A területeket, szállodákat folyamatosan 
karbantartják, bővítik, renoválják. Általában a nyaraló sze-
zon elejétől építkezési tilalom van a legtöbb helyen, de sok 
esetben az egész évben nyitva tartó szállodáknál előfordul-
hatnak kisebb munkálatok, javítások.
A Robinson Toursnak erre ráhatása nincs és így felelőssé-
get sem tud vállalni ezekért, illetve azért sem, hogy a szál-
lodák területén kívül milyen építési területek vagy félig kész 
telkek találhatók és ezek mennyire láthatók.

Országok jellemzői
Adott országra vonatkozó speciális kiegészítések a prog-
ramfüzetben és a web oldalon egyaránt országonként 
kerültek feltüntetésre, az adott országra vonatkozó egyéb 
információk mellett.

Szállodák éttermeinek besorolása
Az éttermek külön besorolás szerint kerülnek meghatáro-
zásra az országok saját besorolási rendje szerint. Ezek – 
bár szintén csillag besorolási rendszerűek – függetlenek az 
adott szálloda kategória besorolásától. A szálloda színvo-
nalának meghatározásánál ezeket nem veszik figyelembe 
és a külföldi szolgáltatók szerződéseikben nem jelzik.

All inclusive szolgáltatások és tartalmuk
Irodánknak azokat az aktuális leírásokat áll módjában tá-
jékoztató jelleggel megjelentetni, melyek a birtokában van-
nak. A szállodák fenntartják maguknak a jogot, hogy az All 
Inclusive szolgáltatás tartalmát saját hatáskörben, akár ér-
tesítés nélkül is bármikor megváltoztassák és ezért felelős-
séget nem vállalnak. Ezek a változtatások lehetnek pl.: szol-
gáltatások köre, időpontok, ételek vagy italok kínálata is. A 
változtatások érvénybe léphetnek a szezon folyamán is.

Pótágyazható 2 ágyas szobák
Azok a szállodák, melyekben lehetőség van 2 ágyas szo-
bák pótágyazására (egy vagy két pótággyal) – sok esetben 
ugyanolyan méretű szobák, mintha csak 2 fő venné igény-
be, ezért figyelembe kell venni, hogy nem olyan kényelme-
sek, mintha családi szobát foglalnának.

Pótágyak
Foglaláskor mindenképp érdemes figyelembe venni, hogy 
sok esetben a pótágyak – hiába alkalmasak egy átlagos 
felnőtt elhelyezésére – azok kényelme, szélességük ,  
hosszúságuk , matracvastagságuk miatt semmiképp nem 
egyenértékűek a normál ágyakkal. Ezek lehetnek kihúzható 
fotelágyak, kempingágyak vagy kanapék is.

Apartmanok – konyhák felszereltsége
Országonként változó, hogy a stúdiók, apartmanok felsze-
reltsége mit tartalmaz. Előfordulhatnak olyan esetek, hogy a 
korábban apartmanháznak épített szálláshelyen, bár kony-
hasarokkal vagy konyhával rendelkeznek, ugyanakkor azo-
kat csak kis mértékben vagy egyáltalán nem is lehet hasz-
nálni és hozzá felszerelést sem biztosítanak. Előfordulhat 
az is, hogy a konyhában csak minimális felszerelés van.

Stúdiók, apartmanok – általános meghatározás
Stúdió – 2 fő részére. 
Egylégterű – nappali konyhasarokkal, általában + 1 fővel 
pótágyazható.
Sok szállodában a nagyobb méretű szobákat is stúdiónak 
nevezik. 
Ezek egyáltalán nem rendelkeznek konyhasarokkal.
Kis apartman – 2+2 fő részére. Kétlégterű – nappali konyha-
sarokkal pótággyal, külön hálószobával 2 fő részére. 
Nagy apartman – 4+2 fő részére. Háromlégterű – nappali 
konyhasarokkal pótággyal, 2 külön hálószobával 2-2 fő ré-
szére. 

Menetrendek 
A menetrendek a légitársaságok hatáskörébe tartoz-
nak, azokat akár az utolsó pillanatban is változtathatják. 
Amennyiben lehetséges és módunkban áll a kellemetlen-
séget enyhíteni, úgy mindent megteszünk utasaink érdeké-
ben, ugyanakkor felelősséget nem tudunk vállalni a módo-
sításokért.

Autóbuszos utazásainkon a kulturált együtt utazás érde-
kében felhívjuk utasaink figyelmét, hogy nem megfelelő 
magatartás, erősen ittas állapot esetén azokat az utasokat, 
akik többszöri kérés esetén sem tudnak változtatni magatar-
tásukon – utastársaik érdekében – jogunkban áll útközben 
leszállítani és a költségeket önállóan viselve kell hazauta-
zásukat vállalni. Ezekben az esetekben irodánk nem téríti 
vissza a részvételi díjat.

Repülős utazások előtt
A csomagellenőrzés és biztonsági szabályok betartása 
mellett, felszállás előtt azt is ellenőrzik, hogy az utasok nem 
állnak-e alkoholos, kábítószeres befolyásoltság alatt, mely-
nek következtében a repülés biztonságát veszélyeztethetik. 

Amennyiben a hatóságok úgy döntenek, hogy a biztonság 
érdekében valakit nem engednek fel a repülőgépre, úgy 
irodánk az abból eredő károkért felelősséget nem vállal és 
a befizetett részvételi díjat nem áll módjában visszafizetni.

Szállások elfoglalása
1 éjszaka szállásnak tekintendő – a nemzetközi gyakorlat-
nak megfelelően – általában adott nap 14-16 órától, másnap 
délelőtt 10-12 óráig. A közlekedési eszközöktől függetlenül 
ezt kell kifizetni 1 éjszaka szállásra vonatkoztatva az igé-
nyelt ellátással együtt. A szállodák semmilyen kompenzá-
ciót nem nyújtanak azért, hogy hatáskörükön kívül esően 
mikor érkezik a vendég. A késői érkezést minden alkalom-
mal jelezni szükséges, amennyiben nem a Robinson Tours 
biztosítja a szálláshelyre történő utazást. A kimaradt ét-
kezéseket nem pótolják. A szálláshely telítettsége esetén 
előfordulhat, hogy a takarítás miatt a szobát csak később 
tudják vendégeiknek átadni. Amennyiben lehetőség engedi 
és a szállodában mód van későbbi kijelentkezésre, azt bi-
zonyos helyzetekben kizárólag a helyszínen lehet rendezni 
az elutazás napján.

Utazás időtartama
Első napnak tekintendő az autóbusz vagy repülőgép indu-
lása adott nap 00:00-23:59 óráig, függetlenül annak idő-
pontjától és utolsó napnak 00:00-23:59 óráig a közlekedési 
eszköz érkezésének pontos időpontjától ugyancsak függet-
lenül. 

Panaszkezelés – Robinson Tours telefonszámok
A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesí-
tésének feltétele, hogy a problémát azonnal, már a nyaralás 
elején jelezni kell vagy az adott probléma keletkezésekor. 
Amennyiben a Robinson Toursnak idegenvezetője a hely-
színen van, úgy számára és a szálláshely számára egyaránt 
jelezni kell, amennyiben pedig irodánknak képviselője nincs 
a helyszínen, úgy a szálláshellyel jegyzőkönyv felvételére 
kell, hogy sor kerüljön, hiszen csak ezek alapján van mód 
bármilyen igény érvényesítésére. Abban az esetben, ha a 
szálláshelynek a nyaralás időtartama alatt, bizonyíthatóan 
nincs tudomása panaszról, kártérítési igényről, úgy sem-
milyen utólagos igény nem nyújtható be és így a Robinson 
Tours sem vállal felelősséget. Irodánk az utas tájékozta-
tókban minden alkalommal megad olyan telefonszámot, 
melyen kollégáink esetleges probléma esetén segítségükre 
lehetnek. 
Abban az esetben, ha irodánkkal szemben utazásuk kap-
csán kártérítési igényük lenne és azt a Robinson Tours 
elutasította, a Kereskedelmi Kamarák mellett működő 
Békéltető Testületekhez lehet fordulni jogorvoslatért. 
A panaszkezelés bővebb információja a Robinson Tours 
weboldalán megtalálható a Kereskedelmi Kamarák mellett 
működő Békéltető Testületek listájával együtt.

 

Programfüzetünkben a készítéskor birtokunkban lévő in-
formációkat jelenítjük meg. A változtatás jogát fenntartjuk.  
Az aktuális változásokról honlapunkon adunk tájékoztatást.

KIEGÉSZÍTŐ, FONTOS TUDNIVALÓK


