
 

 

Tisztelt Vásárlónk! 
 
Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. internetes áruház részére az OTP Bank Rt. biztosítja a kártya elfogadás lehetőségét, 
biztonságos, SSL protokollt használó kártya elfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az 
OTP Bank fizetőoldalára, és a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok 
szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem az IBUSZ Utazási Irodák Kft. áruház 
oldalán. Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. internetes áruház az Ön kártya, illetve a mögötte álló számla adatainak, 
számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. 
 
A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége, kérjük, készítse elő kártyáját: 

- Kártyaszám (a kártya előlapján dombornyomással, vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám) 
- Lejárati dátum: (a kártya előlapján dombornyomással, vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám) 
- Érvényesítési kód: (a kártya hátlapján az aláírás panelen található számsor utolsó három jegye) (CVV2, vagy 

CVC2) Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt 
legyen szíves üresen hagyni. 

 
Áruházunkban az alábbi kártya típusokkal fizethet: 
 

- Visa (dombornyomott) 
- MasterCard (dombornyomott) 
- American Express (dombornyomott) 
- Electron (nem dombornyomott), kibocsátótól függően – ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza 

meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó bank 
engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet internetes áruházunkban 
Electron kártyájával. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz. Az OTP Bank 
által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók. 

- Maestro (nem dombornyomott) Kizárólag az OTP Bank Rt. által kibocsátott, 675761 kezdőszámú kártyák. 
Amennyiben az Ön kártyáján szereplő kártyaszám csak 10 jegyből áll, a 675761 számsort legyen szíves 
először beírni, és ezt követően a kártyáján szereplő 10 jegyű számot. 



 

 

Elfogadó neve: IBUSZ Utazási Irodák Kft. 
Cime: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. 
Telefonszáma és egyéb elérhetősége: Tel: 485-2800, Fax: 485-2859 
E-mail: ertekesites@ibusz.hu 
Cégjegyzékszám: 01-09-266780 
Adószáma: 10871403-2-43 

• Elfogadó által kínált áruk/szolgáltatások: bel- és külföldi utazási csomagok. 
• Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás ellenértéke: minden esetben HUF-ban kerül meghatározásra. 
• Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan korlátozások (életkor, elfogadott 

kártyák köre, kártyatípus, ország, stb. szerint): nincsenek. 
• Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás igénybevételének és az átvétel/igénybevétel lebonyolításának 

leírása: a foglalást követőn az utazáshoz szükséges dokumentumokat elektronikus úton vagy postán küldi 
meg az IBUSZ Utazási Irodák Kft. a megrendelőnek vagy személyesen az IBUSZ Utazási Irodák Kft. 
valamelyik irodájába bejön. 

 
Bankkártyával történő fizetéshez szükséges adatok előzetes közlése, fizetés menete és feltételei: Az Ön 

személyes adatai (név, lakcím, levelezési cím, telefonszám) csak azután kerülnek nálunk rögzítésre, miután Ön 
megadta ezek valamelyiket a szolgáltatás foglalása és/vagy regisztráció közben. 

Bankkártyás fizetés esetén bankkártyája adatait a bank oldalán kell megadni, és ezek az adatok nem kerülnek az 
elfogadónál rögzítésre. 

 
A kiválasztott szolgáltatásokat kifizetheti irodáinkban személyesen készpénzzel vagy átutalással, vagy 

bankkártyával. Átutalás esetén mindig ügyeljen a megbízás azonosíthatóságára (utazások esetén a részvételi számot 
fel kell tüntetni a közlemény rovatban), a megbízás egyik példányát gondosan őrizze meg! 

Az utazás lefoglalásához a részvételi díj 40 %-nak megfizetése szükséges, a fennmaradó rész legkésőbb 30 
nappal az indulás előtt fizetendő átutalással vagy személyesen az irodánkban. 

Amennyiben a foglalás az utazás megkezdése előtt 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj azonnal 
fizetendő. 

 
Megrendelés lemondásának módja és feltételei: a foglalást a call-centernél (Tel: 485-2800, Fax: 485-2859, E-

mail: ertekesites@ibusz.hu) lehet módosítani vagy lemondani. A lemondási és módosítási feltételeket és díjakat az 
Utazási Szerződés szabályozza. 

Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén a reklamáció benyújtásának módja és feltételei, 
áruvisszavétel jogcímei és lehetősége, árucsere módja és feltételei, kártyabirtokos kártalanításának módjai és 
feltétele: a reklamációt minden esetben írásban kell benyújtani. 

 
Adatvédelemre és adatkezelés biztonságára vonatkozó információ 
 

Az adatvédelemről 
 

A weboldalunk használata közben szükséges személyes jellegű - azonosításra alkalmas – adatok begyűjtése és 
feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (személyes adatok védelméről és 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény). A weboldalunk tartalmazhat linkeket, amik 
átvezethetnek olyan egyéb szolgáltató Web-oldalara, amelyek esetében az adatvédelmi előírások betartásáért 
felelősséget nem vállalunk. 

 
Adatgyűjtés és feldolgozás 

 
Weboldalunk látogatása alatt Web-szerverünk a következőket rögzíti és tárolja: az Ön Internet szolgáltatójának 

IP címet, a Web-oldalt, ahonnan meglátogatott minket, a Web-oldalakat, amelyeket tőlünk meglátogatott, valamint 
a látogatás időpontját és időtartamát. Az Ön személyes adatai (név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, stb.) csak 
azután kerülnek nálunk rögzítésre, miután Ön megadta ezek valamelyiket szolgáltatás foglalása és/vagy regisztráció 
közben. 

 



 

 

Az adatgyűjtés és feldolgozás célja 
 

Öntől a foglalás/regisztráció során csak olyan adatokat kérünk, melyek feltétlenül szükségesek az utazási 
szerződés megkötéséhez a hatályos jogszabályok szerint. Az Ön adatai elsősorban az utazási szerződés megkötése 
céljából kerülnek felhasználásra. 

 
Az Ön személyes adatainak átadása harmadik fél számára 

 
Az Ön adatait csak abban az esetben továbbítjuk harmadik fel szamara, hogyha az utazás megvalósulásához 

szükséges. Adattovábbítás a hatóságok felé csak a törvényi előírások keretében történhet. 
 

Tájékoztatáshoz való jog 
 

Önnek jogában áll az Önről tárolt adatokat megismerni és megkapni, kérelem benyújtásával, ingyenesen. 
Amennyiben a tárolt adatok helytelenek, úgy azokat az Ön kérelmére kijavítjuk. 

 
Adatvédelem, adatbiztonság 

 
Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy az Ön által 

részünkre bocsátott személyes adatokat eltűnés, megsemmisülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen 
megvédjük. Az Ön Internet-böngészője és a mi Internet-rendszerünk közti banki adatáramlás biztonságáról a Secure 
Socket Layer (SSL) titkosító-rendszer gondoskodik. 

 
 
 

 
 

       
 


