
AB Agro
Magánszemélyek jelentkezési lapja  

Út időpontjaÚt megnevezése 

Első utas neve Második utas neve 

Második utas születési helye, ideje Első utas születési helye, ideje 

Második utas útlevélszáma Első utas útlevélszáma 

Második utas állandó lakcíme

Utca, házszám

Város

Irányítószám

Első utas állandó lakcíme

Utca, házszám

Város

Irányítószám

Főutas e-mail címe

neve@cegneve.com

Főutas telefonszáma 

Körzetszám Telefonszám

SZOLGÁLTATÁSOK

Társítás

Kérek Nem kérek

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

Kérek Nem kérek

A fakultatív programokat a 
következő napokra kérem:
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Covid-19 védőoltással rendelkezik-e? Igen Nem

Szolgáltatások

Ha igen, oltás típusa:Ha igen, oltás típusa és dózisok száma:

Első utas levelezési címe, ha eltérő:

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=200911973063048&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


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

Kérek

Nem kérek

Sztornó (útlemondási) biztosítás (a részvételi díjra, 
repülőjegyekre és reptéri illetékekre: 1 millió forintig a 

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

Szerződéskötést
megelőző tájékoztatás

Adatkezelési
Tájékoztató

Sztornóbiztosítás
termékismertető

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

biztosítás díja 1,4 %, 1 millió forint felett 2%)

Diabetikus

http://www.abagro.hu/upload/dokumentumok/aszf.pdf
http://www.abagro.hu/upload/dokumentumok/fontos_tudnivalok.pdf
http://www.abagro.hu/upload/dokumentumok/szerzodeskotest_megelozo_tajekoztatas.pdf
http://www.abagro.hu/upload/dokumentumok/adatkezelesi_tajekoztato.pdf
http://www.abagro.hu/upload/dokumentumok/sztorno_termekismerteto.pdf
http://www.abagro.hu/upload/dokumentumok/BBP_szabalyzat.pdf
http://www.abagro.hu/upload/dokumentumok/EUB2017-07BST_beepitett_storno_szabalyzat.pdf
http://www.abagro.hu/upload/dokumentumok/BBP_termekismerteto.pdf
https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=200911973063048&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer

	formID: 200911973063048
	pdf_submission_new: 1
	simple_spc: 200911973063048-200911973063048
	adobeWarning: In order to submit this form, you should open it with Adobe Acrobat Reader.
	elsoUtas28[addr_line2]: 
	elsoUtas28[city]: 
	elsoUtas28[postal]: 
	utMegnevezese4: 
	utIdopontja64: 
	foutasEmail31: 
	elsoUtas54: 
	masodikUtas53: 
	foutasTelefonszama30[area]: 
	foutasTelefonszama30[phone]: 
	aFakultativ68: 
	masodikUtas29[addr_line2]: 
	masodikUtas29[city]: 
	masodikUtas29[postal]: 
	elsoUtas9: 
	masodikUtas11: 
	elsoUtas13: 
	masodikUtas14: 
	tarsitas21: K:percentage:C3:percentage:A9rek
	fakultativProgramok24: K:percentage:C3:percentage:A9rek
	elhelyezes44: Off
	megjegyzes43: 
	hozzajarulokHogy48: Off
	emailCim47: 
	sztornoutlemondasi62: Off
	aTovabbi59: Off
	etkezes25[0]: Norm:percentage:C3:percentage:A1l
	etkezes25[1]: Off
	etkezes25[2]: Off
	etkezes25[3]: Off
	checkbox_1lubo: Off
	checkbox_2qcv: Off
	checkbox_3hlpi: Off
	checkbox_4jicj: Off
	checkbox_19vtvw: Off
	checkbox_20vnsf: Off
	checkbox_6pbfh: Off
	checkbox_7razi: Off
	checkbox_8sit: Off
	checkbox_9ukbo: Off
	checkbox_10pohe: Off
	checkbox_11ztva: Off
	checkbox_12zgb: Off
	checkbox_13bmvp: Off
	checkbox_14dqji: Off
	checkbox_15uqus: Off
	checkbox_16jwld: Off
	checkbox_17agu: Off
	checkbox_18cqmx: Off
	text_1mlxp: 
	text_1hhss: 
	text_2bdjv: 
	checkbox_3mhvl: Off
	textarea_4xtxk: 


