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FELHASZNÁLÁSI
FELTÉTELEK 2020. ÉVI
ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ
1. A VACANSOLEIL HUNGÁRIA Kft.
székhely: 1119 Budapest Fehérvári út 89-95. 2. em
207., cégjegyzékszám: 01-09-278635, adószám:
13857572-2-43) (továbbiakban: Utazásközvetítő)
2020. évre előfoglalási akciókat (továbbiakban: Akció,
valamint EXTRA Akció) hirdet meg a jelen felhasználási
feltételekben foglaltak szerint.
1.1. Az Akcióban azok a természetes személyek (a
továbbiakban: Utas) vesznek részt,
a. akik 2019. szeptember 24. és 2019. december 30.
között szállást foglalnak 2020. január 1. és 2020. december 31. napja közötti, legalább 7 éjszakás tartózkodási
idővel a www.vacansoleil.hu oldalon található kemping
kínálatából kizárólag mobilházra vagy sátorra vonatkozóan.
b. akiknek foglalását a Vacansoleil BV. vagy Vacansoleil
B.V.B.A (továbbiakban Utazásszervező) visszaigazolásában megerősíti.
1.2. Az EXTRA Akcióban azok az Utasok vesznek részt,
a. akik 2019. szeptember 24. és 2020. március 30. között szállást foglalnak 2020. június 5. és 2020. június 21.
napja közötti tartózkodási idővel (minimum tartózkodási
időtartam nincs kikötve) a +36-1-870-0800 telefonszámon, kizárólag a www.vacansoleil.hu/kereses/korai-foglalas internetes oldalon található „Extra Akció 2020. június
05-21.” elnevezésű PDF-ben meghatározott kempingek
és szálláshelyek kínálatban található mobilházra vagy
sátorra vonatkozóan.
b. akiknek foglalását az Utazásszervező visszaigazolásában megerősíti.
Az Akcióban való részvétel a jelen hivatalos Felhasználási
Feltételek automatikus elfogadását jelenti.
2. Az akciókban való részvétel feltétele:
2.1. Az Akcióban való részvétel feltétele:
Az Akcióban részt vesznek a 2019. szeptember 24. és
2019. december 30. között a www.vacansoleil.hu internetes oldalon online vagy a +36-1-870-0800 telefonszámon telefonon szállást foglaló személyek, akik 2020.
január 1. és 2020. december 31. napja közötti, legalább
7 éjszakás tartózkodási idővel a www.vacansoleil.hu internetes oldalon található kempingek kínálatból kizárólag
mobilházat vagy sátrat foglalnak. A részvétel feltétele,
hogy a foglalást az Utazásszervező visszaigazolja.
2.2. Az EXTRA akcióban való részvétel feltétele:
Az EXTRA Akcióban részt vesznek a 2019. szeptember
24. és 2020. március 30. között kizárólag a
www.vacansoleil.hu/kereses/korai-foglalas internetes
oldalon található „Extra Akció 2020. június 05-21.” elnevezésű PDF-ben meghatározott kempingek és szálláshelyek kínálatból a +36-1-870-0800 telefonszámon szállást
foglaló személyek, akik kizárólag 2020. június 5. és 2020.
június 21. napja közötti tartózkodási idővel (minimum
tartózkodási időtartam nincs kikötve) mobilházat vagy
sátrat foglalnak. A részvétel feltétele, hogy a foglalást az
Utazásszervező visszaigazolja.
3. Akciók tartalma:
3.1. Az Akció tartalma:
a) Az Akció keretében az 1.1., illetve 2.1. pontban
részletezett foglalás 2019. december 30. napjáig
díjmentesen lemondható, illetve 2020. április 15. napjáig
díjmentesen egyszeri alkalommal módosítható a lefoglalt
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b) Azon Utasok, akik a jelen Felhasználási Feltételek
1.1., illetve 2.1. pontjában meghatározott feltételeknek
teljes mértékben megfelelnek, jogosultak a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek szerint,
35.000,- Ft összegű, Utazásközvetítő által meghatározott
szállásokra vonatkozó szállásfoglalási kedvezményre (a
továbbiakban: Kedvezmény).
A Kedvezmény a jelen Felhasználási Feltételek 1.1.,
illetve 2.1. pontjaiban meghatározott foglaláson felüli,
az Utas nevéhez kapcsolódó, további 2019. szeptember
24. és 2020 szeptember 30. között a +36-1-870-0800
telefonszámon kezdeményezett, kizárólag a
www.vacansoleil.hu/kereses/korai-foglalas internetes
oldalon található „35 000 Ft Akció” elnevezésű PDF-ben
meghatározott kempingek és szálláshelyek egyikére
vonatkozó, minimum 3 éjszakás foglalás esetén érvényesíthető, melynek tartózkodási ideje 2020. január 1. és
2020. június 15. közé vagy 2020. augusztus 28. és 2020.
december 31. közé esik.
A Kedvezmény érvényesítésének további feltétele,
hogy az Utas is részt vegyen az utazáson. A Kedvezménnyel foglalt szállás nem lehet a 2.1-es pontban
meghatározott szállásfoglalás meghosszabbítása vagy
azzal egyidőben lévő másik szállásfoglalás. A Kedvezmény, egy szálláshely foglalásnál használható fel és más
akcióval nem vonható össze. Egy szállásfoglalásnál egy
Kedvezmény érvényesíthető.
A Kedvezmény felhasználásával történt foglalás 2019.
december 30. napjáig díjmentesen lemondható, illetve
2020. április 15. napjáig díjmentesen egyszeri alkalommal módosítható a lefoglalt kemping, a szálláshely típusa,
valamint a tartózkodás időtartama vonatkozásában. A
Kedvezmény által érvényesíthető 35.000,- Ft összegű
kedvezmény kizárólag a szállás bérleti díjára számolható el. Amennyiben a szállás bérleti díja a 35.000,- Ft
összeget nem éri el, a kedvezmény foglalás során fel nem
használt része további foglalás során nem használható
fel, valamint a különbözet készpénzre nem váltható.
Abban az esetben, ha a lefoglalni kívánt szállás bérleti
díja magasabb 35.000,- Ft összegnél, úgy az Utas a
különbözet megtérítésére köteles.
3.2. Az EXTRA Akció tartalma:
a) Az EXTRA Akció keretében az 1.2., illetve a 2.2.
pontban részletezett foglalás 2019. december 30.
napjáig díjmentesen lemondható, illetve 2020. április 15.
napjáig díjmentesen egyszeri alkalommal módosítható a
lefoglalt kemping, szálláshely típusa, valamint a tartózkodás időtartama.
b) Azon Utasok, akik a jelen Felhasználási Feltételek
1.2., illetve 2.2. pontjában meghatározott feltételeknek
teljes mértékben megfelelnek, jogosultak a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek szerint
kizárólag az 1.2., illetve 2.2. pontokban meghatározott
foglalásra extra szállásfoglalási kedvezményt érvényesíteni, melynek mértéke az 1.2., illetve 2.2. pontban
meghatározott foglalás Utas általi kezdeményezésének
időpontjától függően 20%, 15%, 10%, vagy 5% lehet
(továbbiakban: EXTRA Kedvezmény).
Az EXTRA Kedvezmény százalékban kifejezett mértéke
az alábbiak szerint alakul:
Azon Utasok, akik 2020. június 5. és 2020. június 21.
közötti tartózkodással foglalnak szállást (minimum tartózkodási időtartam nincs kikötve) az
www.vacansoleil.hu/kereses/korai-foglalas internetes
oldalon található „Extra Akció 2020. június 05-21.” elnevezésű PDF-ben meghatározott kempingek és szálláshelyek kínálatból a +36-1-870-08-00 telefonszámon, azok
jogosultak a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek szerint az alábbi extra kedvezményekre
(továbbiakban: EXTRA Kedvezmény):
Amennyiben az 1.2., illetve 2.2. pontban meghatározott
foglalást az Utas 2019. október 31. napjáig kezdeményezi, akkor az Utas a www.vacansoleil.hu/kereses/
korai-foglalas internetes oldalon feltüntetett szállásárból
további 20% EXTRA Kedvezméyre jogosult.
Amennyiben az 1.2., illetve 2.2. pontban meghatározott
foglalást az Utas 2019. november 4. és 2019. december
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23. napja között kezdeményezi, akkor az Utas a
www.vacansoleil.hu/kereses/korai-foglalas internetes
oldalon feltüntetett szállásárból további 15% EXTRA
Kedvezméyre jogosult.
Amennyiben az 1.2., illetve 2.2. pontban meghatározott
foglalást az Utas 2019. december 30. és 2020. február
14. napja között kezdeményezi, akkor az Utas a
www.vacansoleil.hu/kereses/korai-foglalas internetes
oldalon feltüntetett szállásárból további 10% EXTRA
Kedvezméyre jogosult.
Amennyiben az 1.2., illetve 2.2. pontban meghatározott
foglalást az Utas 2020. február 17. és 2020. március 30.
napja között kezdeményezi, akkor az Utas a
www.vacansoleil.hu/kereses/korai-foglalas internetes
oldalon feltüntetett szállásárból további 5% EXTRA
Kedvezméyre jogosult.
Az EXTRA Kedvezmény az Utas nevéhez kapcsolódik
és kizárólag a 1.2., illetve 2.2. pontjában meghatározott
foglalások vonatkozásában érvényesíthető +36-1-8700800 telefonszámon. Az EXTRA Kedvezmény érvényesítésének további feltétele, hogy az Utas is részt vegyen
az utazáson. A Kedvezmény, egy szálláshely foglalásnál
használható fel és más akcióval nem vonható össze. Egy
szállásfoglalásnál egy Kedvezmény érvényesíthető.
4. Amennyiben a Kedvezmény, illetve az EXTRA
Kedvezmény felhasználásának feltételeként a jelen
Felhasználási Feltételek 1., valamint 2. pontjában meghatározott foglalás akár részben, akár teljes mértékben lemondásra, illetve módosításra kerül úgy, hogy az 1. és 2.
pontokban meghatározott feltételeknek ezáltal nem felel
meg a foglalás, akkor a Kedvezmény, illetve EXTRA
kedvezmény érvényesen nem használható fel. Ebben
az esetben az Utas a már érvényesített kedvezményt köteles az Utazásközvetítő részére a foglalásban megjelölt
tartózkodási időt megelőzően, de legkésőbb a Kedvezmény, illetve EXTRA Kedvezmény érvényességének
vesztését követő 5 munkanapon belül, az utazásszervező
által megjelölt bankszámlára történő utalás útján megtéríteni. Az Utazásközvetítő a Kedvezmény, illetve EXTRA
Kedvezmény érvényességének megszűnéséről az Utast
e-mail útján értesíti, amely értesítést az Utazásközvetítő
a kiküldéssel kézbesítettnek tekint. A Kedvezmény, illetve
EXTRA Kedvezmény másra nem ruházható át, továbbá
készpénzre nem váltható.
5. Egyéb rendelkezések:
Az Akcióban, illetve EXTRA Akcióban meghatározott
kedvezmények másra át nem ruházhatóak, illetve készpénzre nem válthatók.
Az Akcióval, illetve EXTRA Akcióval kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.vacansoleil.hu internetes
oldalon. Az Akció, illetve az EXTRA Akció hivatalos
Felhasználási Feltétele az Akció, illetve az EXTRA Akció
időtartama alatt az előző oldalon érhető el.
Az Utazásközvetítő fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki
bármely, az Utazásközvetítő által szervezett promócióban
csalást/hamisítást követ el.
A Vacansoleil Hungária Kft. fenntartja magának a jogot
ezen hivatalos felhasználási feltételek megváltoztatására,
amennyiben szükségesnek ítéli meg. Az Utazásközvetítő
bármilyen módosításról szóló értesítést a
www.vacansoleil.hu, és a www.facebook.com/
VacansoleilMagyarorszag Facebook oldalon keresztül
közöl.
Budapest, 2019. szeptember 24.
Vacansoleil Hungária Kft.
Utazásközvetítő

