Árfolyam tájékoztató
A külföldi utazások árait a 2013. nyári szezontól kezdődően nemcsak forintban, hanem euróban is közzétesszük.
Ön választhat: ha az Ön számára kedvezőbb, akkor a szerződésben a fizetendő részvételi díjat nem forintban
(Forint alapú szerződéskötés)**, hanem euróban rögzítjük (Euró alapú szerződéskötés)***, és az euróban
szerződött részvételi díj változatlanságát garantáljuk (Árgarancia)****.

Az euróban szerződött részvételi díj az Ön választása szerint euróban vagy forintban is kifizethető. Forintban
történő fizetés esetén a befizetett forint összeget a K&H Bank fizetés napján érvényes valuta eladási
árfolyamán euróra átszámítva írjuk jóvá. Az euró árak mellett tájékoztatásul feltüntetjük, hogy azok a K&H Bank
aktuális napi euró valuta eladási árfolyamán hány forintnak felelnek meg (Árfolyamtájékoztató)*****.
**A forint alapú szerződéskötés esetén a részvételi díjat forintban határozzuk meg. A forintban közzétett
árainkat a külföldi pénznemekben felmerült költségek, a deviza- és valutaárfolyamok figyelembe vételével
kalkuláljuk. A forintban meghatározott részvételi díjhoz Árgarancia nem tartozik. A forintban szerződött
részvételi díj a szerződés megkötését követően az általános utazási feltételek díjemelésre vonatkozó
rendelkezései szerint emelkedhet (szállítási költségek, adó, illeték és egyéb kötelező terhek, valamint a deviza
forintárfolyamának külföldi közreműködőnkkel megállapodott mutató szerinti változása esetén).
***Az euró alapú szerződéskötés esetén a részvételi díjat euróban határozzuk meg. Az euróban közzétett
áraink a deviza- és valutaárfolyamok árfolyam-kalkulációjából adódó rárakódó költségeket nem tartalmazzák.
Az euróban meghatározott részvételi díjhoz Árgaranciát nyújtunk. Az euróban meghatározott részvételi díj
kiegyenlíthető az utas/megrendelő választása szerint akár euróban, akár forintban. Forintban történő fizetés
esetén a befizetett forint összeget a K&H Bank fizetés napján érvényes napi valuta eladási árfolyamán euróra
átszámítva írjuk jóvá. Amennyiben az euróban meghatározott részvételi díjat a NUR-nak valamely okból (pl.
szerződéstől történő elállás) vissza kell fizetnie a befizető részére, akkor a NUR a visszafizetést euróban teljesíti,
akár euróban, akár forintban történt a befizetés. Amennyiben a befizető a befizetett összeg visszafizetését
forintban kéri, akkor a visszajáró euró összegnek megfelelő, a K&H Bank fizetés napján érvényes napi valuta
vételi árfolyamának alkalmazásával kiszámított forint összeg kerül visszafizetésre.

****Amennyiben a szerződésben a fizetendő részvételi díj euróban kerül meghatározásra, akkor garantáljuk,
hogy az az árfolyamváltozásokból eredően nem emelkedik (a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek,
egyéb kötelező terhek emelkedése, üzemanyag felár felszámítása az euróban meghatározott részvételi díj
esetében is lehetséges).
*****Az euró árak mellett tájékoztatásul feltüntetjük, hogy azok a K&H Bank aktuális napi euró valuta eladási
árfolyamán hány forintnak felelnek meg. Ennek alapján Ön arról tájékozódhat, hogy egy adott napon az adott
szolgáltatás euróban meghatározott díjának kiegyenlítéséhez szükséges euró összeget a K&H Bank aktuális napi
euró valuta eladási árfolyamának alkalmazásával hány forint fedezné. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az euró
árak mellett tájékoztatásul feltüntetett forint összegek kizárólag az árfolyamra vonatkozó tájékoztatásul
szolgálnak, ezek nem részvételi díjak, ezen forint összegek alkalmazásával az adott szolgáltatásra szerződés
nem köthető.

