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LAKÓKOCSI HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
amely szerződés létrejött egy részről a Magyarországi Szamaritánusok Budapesti Szociális Egyesülete(a
továbbiakban MSZBSZE) által korlátozott férőhelyen szervezett szociális üdülési lehetőség az
ALBATROS MARINA JULIA Campingvillage területén telepített és elő-sátorral, konyhasátorral felszerelt
lakókocsik igénybevételére az MSZBSZ és az USB Országos Szamaritánus Társaság tagjai és
tagszervezetei, valamint pártoló tagjai közül az itt megnevezett:
más részrőlNév)……………..………………..……..……………………….(a továbbiakban: tag, pártoló-tag
résztvevő) között az alulírott napon, és alábbi részvételi feltételek mellett:
1. A használati szerződés a tag, pártoló-tag résztvevő az általa személyesen, vagy az interneten

…………

kiválasztott
számú lakókocsiban, 2020..év ………… hó ………… –tól …….-ig terjedő
időpontra történő foglalással/előjegyzéssel és a részvételi összeg 50 %-ának előlegként történt egyidejű
befizetésével/átutalásával jön létre. Abban az esetben ha a MSZBSZE valamely ok miatt (pld.: hely hiány
miatt, vagy várólista) csak feltételesen fogadja el a jelentkezést, a használati szerződés csak abban az
esetben jön létre, ha az elfogadásról szóló értesítés után az előleg befizetése haladéktalanul megtörtént.
(Ezt minden esetben Nyugta igazolja, melyet e-mailban, „Elsőbbségi” postával teljesíti a foglaló)
2. A lakókocsi használatról, a szerződés időtartamán belül: az árakról, a szolgáltatások meghatározásáról,
teljesítésének, vagy igénybevételének módjáról és a használati díj összegéről az MSZBSZE által kiadott
„Tájékoztató” ad információt.
Az utazás minden esetben egyénileg történik és az úti okmányokról (pld.:
személyi igazolvány vagy útlevél, gépjármű és utasbiztosítások,stb.) Önnek kell gondoskodnia.
3. Bel- vagy külföldi árváltozások, valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt az Interneten közölt árak
módosításának jogát fenntartjuk. A már befizetett előlegre nem vonatkozik , de a hátralévő részvételi
összegre a változást érvényesíthetjük.
4. A tag, pártoló-tag résztvevő az utazásra vonatkozó és mindenkor érvényes úti okmányok, vám,
devizaszabályok és egészségügyi előírások, stb. betartásáért önmaga felelős. Ezek elmulasztásából
származó bármely kárért egyesületünk felelősséget nem vállal.
5. Ha a tag, pártoló-tag résztvevő az utazás megkezdése előtti 31. munkanapig írásban lemondja azt és
eláll a szerződéstől az alábbi mértékű kezelési-költséget számít fel az egyesület:
20%
Amennyiben a lemondás :
- az utazás kezdete előtti 30.–15. munkanapok valamelyikén történik a részvételi díj :
- ha a 14. – 10. munkanapok valamelyikén történik a részvételi díj :
- az utazást megelőzően a 9. és 8. munkanapon belül történik a részvételi díj:
kell lemondási költségként megfizetnie.
Az utazás kezdete előtti 7. naptól, vagy
a lemondás elmaradása esetén a részvételi díj :
fizetendő.

30 % - át,
50 % - át,
70 % - át

100 % - a

6. Monfalconéban a lakókocsi kulcsainak és berendezési felszerelési tárgyainak átvételekor 10.000,- Ft
kauciót kell fizetni. A kaució a leltári tárgyak és a takarítás fedezetét képezik. A lakókocsi elhagyásakor az
ottani képviselőnk veszi vissza a lakókocsit és a leltári tárgyakat. Amennyiben nincs hiány és megfelelő a
lakókocsi rendje és tisztasága is, a kauciót visszafizetjük.
Hiány és rendetlenség esetén a kaució nem jár vissza.
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7. A tag, pártoló-tag résztvevő a lakókocsi használat megkezdésekor a leltár és a kaució átadás
aláírásával egyben kijelenti, hogy a lakókocsit megfelelően tiszta, rendezett és használatra alkalmas
állapotban vette át és tudomásul veszi, hogy utólagos felszólamlásra érdemi lehetősége nincs.Tudomásul
veszi, hogy a lakókocsi használat során a személyi és vagyoni biztosításokról Önnek kell gondoskodnia.

8. Telefon, elektromos cigaretta töltőinek és egyéb elektromos árammal működő eszközök használata során
fokozott figyelemmel köteles eljárni. Ezen eszközöket felügyelet nélkül hagyni veszélyes és így
TILOS!!!! A használat során harmadik személyeknek okozott kárért személyesen Ön tartozik felelősséggel,
melyet a megkötött biztosításán keresztül a biztosítója átvállalhat.
9. A szolgáltatás természetes környezetének rendkívüli okokból történő megváltozásával járó károkért az
MSZBSZE felelősséget nem vállal.
Úti poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazása és kinn tartózkodása ideje alatt Ön gondoskodik.
10 Az utazás során történt baleset, hirtelen rosszullét esetén az életmentő beavatkozás Ausztriában,
Szlovéniában és Olaszországban is ingyenes az országok között meglévő egyezmények alapján. A nem
életmentő beavatkozások, illetve gyógykezelésekért valószínűen fizetni kell. A fizetés átvállalására
utasbiztosítás keretében van mód, ezt minden utas maga intézi.
11. SZBSZE nem köteles a részvételi díjat leengedni, illetve abból visszatéríteni, ha Ön valamely
szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vesz (illetve nem vett)
igénybe.
12. Amennyiben az utazást háborús események, sztrájkok, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek és
technikai akadályok befolyásolják, s ezért a szolgáltatások nem érhetők el, ennek elmaradásáért az
SZBSZE felelősséget nem tud vállalni.
A részvételi szerződés teljesítése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket felek igyekeznek
megegyezéssel megoldani. Ennek hiányában a Ptk. Vonatkozó előírásai az irányadóak.
13. A tag, pártoló-tag résztvevő az előleg befizetésével/átutalásával elismeri, hogy a Kemping belső
szabályzatát és az „utas tájékoztató”-t megismerte és kijelenti, hogy azt magára és a vele együtt érkezőkre
is kötelezőnek elismeri.
14. A tag, pártoló-tag résztvevő a jelen Lakókocsi Használati Szerződés aláírásával egyidejűleg
akaratának önkéntes és határozott kinyilvánításával, amely a megfelelő tájékoztatáson alapul, hozzájárul a
Foglalásával összefüggésben megadott személyes adatainak a Magyarországi Szamaritánusok Budapesti
Szociális Egyesülete által történő kezeléséhez.
15.Felek a Foglalás sorá és az azzal összefüggésben keletkezett esetleges jogviták rendezésére a Pesti
Központi Kerületi Bíróság kizárólagos hatáskörét ismerik el.
Felek a szerződést átolvasták és közösen értelmezték, amit végül mint akaratukkal mindenben megegyezőt
aláírták:
Budapest, 2020………………... hó ………… – n.
Felek aláírása:
…………………………………………………………
Résztvevő tag/pártolótag aláírása:
Lakcíme:

………………………………………………………………

Irányítószám:………………………………
Tel:

................................................

E-mail: ……………….……………………………………….

…………………………………………………………..
Az MSZBSZE aláírása
ph.
Internetes megrendelés/foglalás esetén kérjük a részvételi szerződést kinyomtatni, egy példányát a szükséges
adatokkal kitöltve postacímünkre szíveskedjenek megküldeni. Ennek hiányában foglalását nem tudjuk elfogadni.
Postacímünk:

Magyarországi Szamaritánusok Budapesti Szociális Egyesülete
H-1185 Budapest, Üllői út 758
Tel/Fax: (+361) 294 0094 URL: www.olaszorszaginyaralas.hu
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