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Tisztelt Érdeklődő!  
 
Az alábbiakban tájékoztatjuk, hogy milyen formában tud jelentkezni egy általunk 
szervezett utazásra:  
 
1. Személyesen irodánkban, ahol szívesen látjuk és készpénzzel, illetve bankkártyával 
egyaránt tud fizetni.  
2. Online jelentkezhet itt, a honlapunkon keresztül.  
Ehhez meg kell nyitnia a kiválasztott utazás leírását, és az oldal tetején az „ajánlatkérés” 
gombra kell kattintania. Az igényfelvevő lapot értelemszerűen ki kell kitölteni, ügyelve arra, 
hogy minden szükséges adatot megadjon.  
- okmányban szereplő pontos név/nevek (repülős utak esetén nem módosítható)  
- okmány/ok száma  
- felszállás helye  
- preferált ülőhely  
- mely fakultatív programokat kéri  
- társítási igény (kéri/nem kéri)  
- egyágyas elhelyezés  
- törzsutas szám (ennek hiányában mikor, mely utakon vett részt az elmúlt 2 évben)  
- egyéb közlendő (milyen módon szeretne befizetni)  
 
Kollégáink 48 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.  
Az ajánlatkérést követően opciós foglalást készítünk, mely a busz telítettségétől függően 
3-5 napig él. Az opciót az Ön által megjelölt irodánkban tudja befizetni. Kérjük, jelölje a 
megjegyzésben, ha irodában szeretné utazását rendezni!  
 
Írásos megrendelését követően rögzítjük foglalását, melyet e-mailben küldünk ki. Ebben 
az esetben a befizetés átutalással történhet a számlán feltüntetett 
bankszámlaszámunkra a megadott határidőig. Kérjük, a közleményben a hivatkozási 
számot mindig tüntesse fel!  
 
Opciós foglalását annak lejártáig a hivatkozási szám megadásával készpénzes vagy 
bankkártyás fizetéssel bármely irodánkban https://www.volantourist.hu/hu/utazasi-
irodak kiegyenlítheti, ehhez szíveskedjen megjelölni az Önhöz legközelebb eső irodát.  
 
Telefonos és e-mailes megkeresés esetén is szívesen állunk rendelkezésére, opciós 
foglalását ezen csatornáinkon keresztül is elkészítjük! 
  
volantourist@volanbusz.hu 
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