SZABÁLYZAT

„BARÁT KEDVEZMÉNY”

1.

A Vacansoleil Hungária Kft. (székhely: 1119 Budapest Fehérvári út 89-95. 2. em 207.,
cégjegyzékszám: 01-09-278635, MKEH bejegyzési szám: U-000813, működési engedély száma:
1/1298-2/2007 adószám: 13857572-2-43, telefonszám: +36-1-870-0800, e-mail cím: huoffice@vacansoleil.com) továbbiakban: Utazásközvetítő) „Barát kedvezmény” promóciót
(továbbiakban: Promóció) hirdet meg a jelen, hivatalos szabályzatban (továbbiakban:
Szabályzat) foglalt feltételek szerint.
A Promócióban azon devizabelföldi, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes
személy vehet részt, aki nem esik a 4. pontban meghatározott kizárt személyek körébe, és
a) aki már rendelkezik 2019. évre szóló, 1 darab, a Szabályzat 5.2. pontjának megfelelő, legalább
150.000,- Ft összegű szálláshelyfoglalással, vagy 2019. március 14. napjáig a 2019. évre 1
darab, a Szabályzat 5.2. pontjának megfelelő, legalább 150.000,- Ft összegű szállást foglal
(továbbiakban: Ajánló) és ajánlja az Utazásközvetítő szolgáltatásainak igénybevételét
barátjának vagy ismerősének (továbbiakban: Ajánlott)
b) aki Ajánlottként 2019. február 1. és 2019. március 14. között 1 darab a Szabályzat 5.2.
pontjának megfelelő, legalább 150.000,-Ft összegű szállást foglal telefonon az Ajánló nevét,
valamint foglalásának pozíciószámát megadva.
(Ajánló és Ajánlott a továbbiakban: Résztvevők).
A Promóció keretében mind az Ajánló mind az Ajánlott 15.000,- Ft kedvezményben
(továbbiakban: Kedvezmény) részesülhet a szálláshely szolgáltatás összegéből a Szabályzatban
részletezett feltételek teljesülése esetén.
A Promócióban való részvétel a Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2.

Promóció időtartama:
A Promóció 2019. február 1. napjától 2019. március 14. napjáig tart.

3.

A Promóció menete:
3.1. Az Ajánló már rendelkezik 2019. évre szóló, 1 darab a Szabályzat 5.2. pontjának megfelelő,
legalább 150.000,- Ft összegű szálláshelyfoglalással a www.vacansoleil.hu kínálatában szereplő
bármely szálláshelyre, vagy 2019. március 14. napjáig, 1 darab a Szabályzat 5.2. pontjának
megfelelő, legalább 150.000,- Ft összegű szállást foglal 2019. évre a +36-1-870-08-00
telefonszámon vagy a www.vacansoleil.hu oldalon.
3.2. Az Ajánló ajánlja az Ajánlottnak az Utazásközvetítő szolgáltatásainak igénybevételét és
tájékoztatja a Promóció részleteiről, mely a www.vacansoleil.hu oldalon érhető el
3.3. Amennyiben az Ajánlott a Promócióban biztosított lehetőséggel élni kíván, úgy az Ajánló a
foglalásának pozíciószámát megadja az Ajánlott részére.
3.4. Amennyiben az Ajánlott a Promócióban biztosított lehetőséggel élni kíván, akkor 2019.
február 1. napja és 2019. március 14. napja között 1 darab a Szabályzat 5.2. pontjának megfelelő,
legalább 150.000,- Ft összegű szálláshelyet foglal a 2019. évre, a www.vacansoleil.hu weboldalon
található szálláshelyek közül a +36-1-870-08-00 telefonszámon az Ajánló nevét és foglalásának
pozíciószámát megadva.
3.5. Az Ajánlott telefonos foglalása során az Utazásközvetítő ellenőrzi, hogy a Résztvevők
foglalása megfelel-e a Szabályzatban foglalt feltételeknek. Amennyiben az Ajánló és az Ajánlott
– külön pozíciószám alatti - foglalása is megfelel a Szabályzatban foglaltaknak, úgy az
Utazásközvetítő az Ajánlott részére a telefonos foglalást követően 15.000,- Ft-os kedvezménnyel
csökkentett összegű számlát állít ki, az Ajánló részére pedig új, a 15.000,- Ft-os kedvezménnyel
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csökkentett összegű számlát állít ki. Abban az esetben, ha az Ajánló a foglalásának teljes összegét
már befizette, úgy az Utazásközvetítő 15.000,- Ft-ot visszautal az Ajánló által megadott
bankszámlaszámra.
4.

Résztvevők, kizárt személyek köre
4.1. A Promócióban devizabelföldi, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes
személy vehet részt. A Promócióból ki vannak zárva a nem természetes személyek (azaz többek
között egyéni vállalkozók, utazási irodák, jogi személyek) nevére készített foglalások, a
Vacansoleil Hungária Kft. alkalmazottai, a Vacansoleil Hungária Kft. üzleti partnerei és azok
alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8.1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói.
4.2. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy a Kedvezménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Promócióban
a cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
4.3. A Kedvezmény kizárólag egyéni utasok foglalása esetén vehető igénybe, csoportos foglalás
esetén nem. A Résztvevők nem jogosultak a Kedvezményre, amennyiben Ajánló és Ajánlott is a
Promóció kezdete előtt elküldte foglalását az Utazásközvetítő részére.

5.

Egyéb rendelkezések:
5.1. Az Ajánló foglalása történhet telefonon (+36-1-870-08-00 telefonszámon), illetve a
www.vacansoleil.hu oldalon. Az Ajánlott foglalása kizárólag telefonon történhet és az Ajánottnak
meg kell adnia az Ajánló nevét és foglalásának pozíciószámát is az Utazásközvetítőnek.
A Résztvevők kizárólag abban az esetben tudják érvényesíteni a Kedvezményt, amennyiben mind
az Ajánló, mind az Ajánlott foglalása megfelel a Szabályzatban meghatározott feltételeknek.
5.2. A szálláshely foglalásnak, a 150.000,- Ft-os összeget 1 darab szálláshely szolgáltatás díja
tekintetében kell elérnie az aktuális kedvezményekkel (pl. ingyenes éjszakák, stb.) együtt, viszont
az esetlegesen igényelt biztosítási díj, kívánságok, extra költségek (pl. ágyneműhuzat bérlés,
babacsomag, stb), valamint a helyszínen fizetendő egyéb díjak (pl. idegenforgalmi adó, kötelező
végtakarítás díja, stb.) és a foglalási díj figyelembevétele nélkül, mind az Ajánló, mind az Ajánlott
foglalása tekintetében.
5.3. 2019. április 15. napjáig a Résztvevők foglalása egyszeri alkalommal, díjmentesen
módosítható. Módosítható a kemping, a szállás típusa, a tartózkodás időtartama és dátuma.
5.4. Amennyiben módosítás következtében az Ajánló, vagy az Ajánlott szálláshely foglalása a
Szabályzat 5.2. pontjának megfelelő 150.000,- Ft-os összeg alá csökken, a Kedvezmény elveszik
és a Résztvevők foglalásához új, a Kedvezmény összegét már nem tartalmazó számlák kerülnek
kiállításra.
5.5. Amennyiben a Résztvevők valamelyikének foglalása törlésre kerül, úgy a Kedvezmény mind
az Ajánló, mind az Ajánlott foglalása tekintetében elveszik. Ebben az esetben a törölt foglalásra
az Kedvezmény nélküli összeg alapján kerül kiszámításra a kötbér, a megmaradt foglalásra pedig
új, a Kedvezmény összegét már nem tartalmazó számla kerül kiállításra.
5.6. A Kedvezmény foglalásonként csak egyszer vehető igénybe, akár Ajánlóként, akár
Ajánlottként részesül benne a Résztvevő. Ha az Ajánló a 2019. évre az Utazásközvetítőnél több,
nem folytatólagos dátumú foglalással rendelkezik, akkor valamennyi foglalása tekintetében
részesülhet a Kedvezményben, amelyek esetében teljesülnek a Szabályzatban foglaltak. Több,
folytatólagos dátumú foglalás egy, ugyanazon foglalásnak tekintendő, így erre a Kedvezmény
csak egyszer vehető igénybe akár Ajánlóként akár Ajánlottként.
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5.7. Egy Ajánlói pozíciószámra kizárólag egy Ajánlotti foglalás során lehet hivatkozni.
5.8. Ezen Promócióban a Résztvevőknek nyújtott Kezdvezmény más promóciós kedvezménnyel
nem vonható össze sem az Ajánló, sem az Ajánlott foglalásában.
5.9. A Kedvezmény megszerzéséből, illetve kifizetéséből eredő bármely adó- vagy illeték
befizetésének kötelezettsége a Résztvevőket terheli.
5.10. A Promócióval kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.vacansoleil.hu internetes
oldalon.
5.11. 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.
5.12. Az Utazásközvetítő bármikor és indoklás nélkül felfüggesztheti vagy felmondhatja a
Promóciót, vagy megváltoztathatja annak feltételeit. A módosítás, felfüggesztés vagy
megszűntetés életbe lépése előtt a Promóció keretein belül szerzett Kedvezmény változatlanul jár.
Az Utazásközvetítő bármilyen módosításról szóló értesítést a www.vacansoleil.hu és/vagy a
Vacansoleil Prémium kempingnyaralások Facebook oldalon keresztül közöl.
Budapest, 2019. február 1.
Vacansoleil Hungária Kft.
Utazásközvetítő
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