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AB Agro
Magánszemélyek jelentkezési lapja

Út megnevezése

Út időpontja

Első utas neve

Második utas neve

Első utas születési helye, ideje

Második utas születési helye, ideje

Első utas útlevélszáma

Második utas útlevélszáma

Első utas állandó lakcíme

Második utas állandó lakcíme

Utca, házszám

Utca, házszám

Város

Város

Irányítószám

Irányítószám

Főutas telefonszáma

Főutas e-mail címe

Körzetszám Telefonszám

neve@cegneve.com

SZOLGÁLTATÁSOK

Társítás
Kérek
✔

Nem kérek
✘

Fakultatív program(ok) (ha az útnál van meghirdetve)
Kérek
✔

A fakultatív programokat a
következő napokra kérem:

Nem kérek
✘
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Sztornó (útlemondási) biztosítás (a részvételi díjra,
repülőjegyekre és reptéri illetékekre: 1 millió forintig a
biztosítás díja 1,4 %, az afölötti részre 2%)

A további szolgáltatásokra (egyágyas felár, fakultatív
programok) sztornó biztosítás köthető (az előzőekben
leírt díjazás szerint)

Kérek

Kérek
✘

✘

Nem kérek

Nem kérek
✘

✘

A sztornó biztosítás jelentkezéskor eldöntendő, utólagos megkötésére nincs lehetőség.

Elhelyezés
Két külön ágyas szoba*
✘

Franciaágyas szoba*
✘

Egyágyas szoba
✘

Étkezés*
Normál

✔

Vegetáriánus

Gluténérzékeny

Laktózérzékeny

Megjegyzés

Tudomásul vettük, hogy a jelentkezéssel egy időben, vagy legkésőbb az azt követő 5. munkanapig, (az út indulása
előtti 30 napon belüli jelentkezés esetén mindenképpen a jelentkezéssel egy időben) minden utazó megfelelő
minőségű útlevélmásolatát (vagy európai utaknál a személyi igazolvány-másolatát) eljuttatjuk az AB Agro Utazási
Irodához.

Hozzájárulok, hogy az e-mail címemre a kedvezményes díjú, akciós utakról – havonta néhány alkalommal –
hírlevelet küldjenek.
Igen, hozzájárulok, hogy az e-mail címemre hírlevelet küldjenek
✘

Nem, nem járulok hozzá, hogy az e-mail címemre hírlevelet küldjenek
✘

E-mail cím ahová a hírleveleket küldhetjük

Ha hozzájárul, hogy hírlevelet küldjünk Önnek, kérjük adja meg e-mail címét

LETÖLTHETŐ TÁJÉKOZTATÓINK

Általános
Szerződési
Feltételek

Fontos
Tudnivalók

Adatkezelési
Tájékoztató

BBP szabályzat
BBP termékismertető

Szerződéskötést
megelőző tájékoztatás

Sztornóbiztosítás
szabályzat

* A kéréseket garantálni nem tudjuk, azokat a szolgáltatóknak továbbítjuk.
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Sztornóbiztosítás
termékismertető

