SZABVÁNYOS ADATKÉRŐ ŰRLAP
1. rész
A szerződésben részt vevő félként szereplő kereskedő(k) személyazonossága, lakhelye és jogi státusza:
WorldVentures Marketing, LLC (egység száma: E0758622005-8) (a továbbiakban: „WorldVentures”), egy Nevada
államban bejegyzett korlátolt felelősségű társaság. A WorldVentures elsődleges üzleti tevékenységének helye:
5100, Tennyson Parkway, Plano, TX 75024, USA.
A termék rövid leírása:
A WorldVentures elsődleges terméke: tagság utazási klubokban. A tagság két kategóriába tartozhat:

DreamTrips Gold tagság.

DreamTrips Platinum tagság.
(ezek együttesen: „Program”)
A jog(ok) pontos természete és tartalma:
A Program révén a Tagok különböző speciális termékekhez és szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá (ezek együttesen:
„Előnyök”). Az Előnyöket a DreamTrips honlapja, a www.dreamtrips.com vagy annak aloldalai írják le, vagy
bármilyen olyan oldal, amelyen keresztül a WorldVentures időről időre hozzáférést nyújt a Programban biztosított
Előnyökhöz (ezek együttesen: „Honlap”).
Az Előnyök a választott tagsági szinttől függően változhatnak. Az Előnyök között lehetnek a következők: hozzáférés
Dreamtrip utazásokhoz, utazási kedvezmények, kedvezményes árfolyamok, nettó árfolyamok, különleges
ajánlatok, exkluzív termékek vagy árazás és bármilyen egyéb termék vagy szolgáltatás, melyet a WorldVentures
saját belátása szerint időről időre felajánl. Az Előnyök változhatnak, és/vagy azokat a WorldVentures saját belátása
szerint bármikor alternatív Előnyökre cserélheti
A WorldVentures bizonyos Előnyöket maga és/vagy kapcsolt vállalkozások révén biztosít, de szerződéses
viszonyban is áll számos harmadik féllel („Partnerek”), melyek révén időről időre változó Előnyöket nyújt Tagjainak.
A WorldVentures a honlapján és a Tagok tájékoztatása révén közöl friss információkat az elérhető Előnyökről.
Az Előnyöket bármelyik Tag lefoglalhatja, és felhasználásukban részt vehet rajta kívül egy (1) felnőtt, 18. életévét
betöltött személy, aki ugyanabban a háztartásban él, mint a foglalást végző Tag – ez lehet házastárs, élettárs vagy
bármilyen más partner. Egy DreamTrip utazáson foglalásonként legfeljebb két (2) 18. életévét betöltött felnőtt
vehet részt, azzal a feltétellel, hogy a foglaláson szereplő személyek közül legalább egy (1) felnőttnek Tagnak vagy
a Taggal egy háztartásban élő, 18. életévét betöltött személynek kell lennie. A Tagok magukkal vihetik eltartott
gyermekeiket a DreamTrip utazásra, amennyiben kifizetik a vállalat által meghatározott útiköltséget. Gyermekek
esetén a vállalat esetenként további Eltartott Gyermek Díjat („DCF”) számol fel, mely DreamTrip utazásonként
változik. Eltartott gyermeknek számít az a gyermek, aki szülőjével/szüleivel vagy törvényes gyámjával/gyámjaival
egy háztartásban él, nappali oktatásban részesül, és legfeljebb 18 éves. Eltartott gyermeknek számítanak azon 18
és 25 év közötti gyermekek is, akik szülőjükkel/szüleikkel vagy törvényes gyámjukkal/gyámjaikkal egy
háztartásban élnek, nappali oktatásban részesülnek, és nem házasok. Eltartott gyermeknek számít kortól és
oktatási helyzettől függően az a gyermek is, aki tartósan fogyatékkal él, és szülője/szülei vagy törvényes
gyámja/gyámjai gondviselése alatt áll. A 18 év alatti eltartott gyermekek részére lehet külön szobát igényelni, ám
ennek elérhetőségét nem garantáljuk, ugyanakkor ezekre a szobákra változó többletköltségek érvényesek.
Az idegenforgalmi ipar természetéből fakadóan véges készlettel dolgozik, ezért bizonyos utazási szolgáltatásokat
vagy funkciókat – például magasabb szintű szoba igénylését vagy kényelmi szolgáltatásokat – nem lehet garantálni.
Ezekre változó elérhetőségi és árbeli korlátozások vonatkozhatnak. A WorldVentures minden lehetséges alkalmat
kihasznál, hogy a legjobb árajánlatot kínálja ügyfeleinek, ám a korlátozott elérhetőség miatt az eredetileg ajánlott
ár növekedhet. A DreamTrip és egyéb utazások az adott foglalásra vonatkozó foglalási és lemondási feltételekkel

foglalhatók le. Ezek a feltételek tartalmazhatnak Partnereink által életbe léptetett korlátozásokat, például alsó vagy
felső korhatárt, utasbiztosítást vagy vízumkényszert. A Tag felelőssége, hogy még a foglalás előtt ellenőrizze, hogy
meg tud-e felelni a foglalási feltételeknek, többek között a fent említett korlátozásoknak. A WorldVentures nem
tehető felelőssé azért, ha a Tag a foglalás előtti tájékoztatás ellenére nem tudott megfelelni ezeknek a
korlátozásoknak vagy elvárásoknak.
Tagságot csak egyetlen személy birtokolhat. A WorldVentures nem fogad el több személy, társaság vagy gazdasági
vállalkozás nevében elküldött tagsági kérelmeket. A Tagok kizárólag a WorldVentures előzetes írásos engedélyével
ruházhatják vagy engedhetik át, terhelhetik másra vagy rendelkezhetnek bármilyen más módon a Tagságból
fakadó jogaikkal és kötelezettségeikkel. A WorldVentures a Tagság hatálya alatt bármikor, a Tag előzetes
értesítése nélkül jogosult átruházni vagy átadni, másra terhelni vagy alvállalkozónak kiadni a Tagság Felhasználási
feltételeiből fakadó jogait vagy kötelezettségeit. A Tagság a Tag halálával automatikusan megszűnik.
Az a pontos időszak, amely alatt a szerződés tárgyát képező jog gyakorolható, és, ha szükséges, annak
időtartama:
A Tagság érvényben marad, amíg azt a Tag vagy a WorldVentures meg nem szünteti a Tagság felhasználási
feltételeinek megfelelően.
Az a dátum, amelyen a fogyasztó megkezdheti szerződéses jogainak gyakorlását:
A Tagság akkor válik érvényessé, amikor a WorldVentures elfogadja a tagsági jelentkezési lapot, és amikor a Tag
befizeti a Kezdeti tagsági díjat és az első Havi tagsági díjat, és az be is érkezik a WorldVentures-höz, és amikor a Tag
első alkalommal meglátogatja a Honlapot, és elfogadja a Tagság Felhasználási feltételeit.
A jog(ok) megszerzése végett kifizetendő ár és a fogyasztó által fizetendő ismétlődő díjak:
A fizetendő árat és az ismétlődő díjakat a Tagság szintje határozza meg. Az összes ár amerikai dollárban értendő.
Alább olvasható az aktuális ár, 2014. október 18-i állás szerint:
Tagság szintje
DreamTrips Gold tagság
DreamTrips Platinum tagság

Kezdeti tagsági díj
199,99 $
299,99 $

Havi tagsági díj
49,98 $/hó
99,99 $/hó

Szükség esetén ÁFA is fizetendő. A Kezdeti tagsági díj és az első Havi tagsági díj a vásárlással egy időben
felszámításra kerül. A Havi tagsági díjat automatikusan ráterheljük a Tagsági jelentkezési lapon megadott
fizetőeszközre. Az ár nem tartalmazza a DreamTrip utazások költségét.
A WorldVentures fenntartja a jogot, hogy saját kizárólagos és szabad belátása szerint megváltoztassa termékei és
szolgáltatásai árait. Az a tag, aki az összes addigi Havi tagsági díjat befizette, bármikor úgy dönthet, hogy
magasabb vagy alacsonyabb szintű Tagságra tér át. Erre az áttérés időpontjában hatályos magasabb vagy
alacsonyabb szintre való áttérés felhasználási feltételei vonatkoznak.
A tagsági díjak a reálérték megtartása érdekében a szerződés első évének elteltével módosulhatnak (például az
inflációt követve).
Fizetési ütemterv:
A Kezdeti tagsági díj és az első Havi tagsági díj a vásárlással egy időben felszámításra kerül. A Havi tagsági díjakat
vagy a Tag hitel- vagy bankkártyájára, vagy e-pénztárcájára terheljük minden hónapban az első Havi tagsági díj
befizetéséhez tartozó dátumnak megfelelő napon. Amennyiben ez nem munkanap, akkor a Havi tagsági díjat a
következő munkanapon vonjuk le.

A szerződés keretében kirótt egyéb kötelező költségek összefoglalása; a költségek típusa és az összegek
megjelölése (pl. éves díjak, egyéb ismétlődő díjak, speciális illetékek, helyi adók):
A Kezdeti tagsági díj és a Havi tagsági díj mellett szükség szerint ÁFA fizetendő a Tagság után.
A fogyasztó számára elérhető fő szolgáltatások összefoglalása:
Hozzáférés DreamTrip utakhoz, portaszolgálat, kedvezmények harmadik feleknél, kedvezményes limuzin
szolgáltatás, kedvezményes reptéri parkolás, jutalékok használata, , DreamTrip utazások foglalására felhasználható
DreamTrip jutalompontok. Lehetséges, hogy Tagsági szinttől függően egyes fő szolgáltatások bizonyos Tagok
számára nem érhetők el.
A fent leírt költségek tartalmazzák ezeket a fő szolgáltatásokat? Ha nem, írja le, mi az, amit tartalmaznak a
költségek, és mi az, amiért fizetni kell:
A Tagságért fizetendő díj tartalmazza a fent leírt fő szolgáltatásokat. A DreamTrip nyaralások költsége azonban
nincs benne az árban.
Magatartási kódex
A WorldVentures megfelel a Közvetlen Értékesítők Szövetsége (Direct Selling Association) által elfogadott
magatartási kódexnek (csak az Egyesült Királyságban).
2. rész
Általános információk:
 A fogyasztónak a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül joga van indok megnevezése nélkül
elállni a szerződéstől.
 A fogyasztó nem visel a szerződésben meghatározottakon felüli költségeket vagy kötelezettségeket.
 A nemzetközi magánjoggal összhangban a szerződésre vonatkozhat olyan törvényi szabályozás is, mely
eltér attól a törvénytől, amely abban a Tagállamban érvényes, amely a fogyasztó állandó vagy szokásos
lakhelye. Felmerülő vitás kérdések esetén kiköthető más bíróság illetékessége is, mint azoké, amelyek
abban a Tagállamban működnek, amely a fogyasztó állandó vagy szokásos lakhelye.
Fogyasztó aláírása: ____________________________________________
3. rész
További adatok, amelyekre a fogyasztó jogosult, és annak meghatározása, hogy ezeket pontosan hol lehet
megszerezni (például egy általános brosúra mely fejezetében), ha ez alább nem található meg:
1.

Információ a megszerzett jogokról
Az Előnyök közé tartozhatnak: hozzáférés DreamTrip utazásokhoz, utazási kedvezmények, kedvezményes
árfolyamok, nettó árfolyamok, különleges ajánlatok, exkluzív termékek vagy árazás és bármilyen egyéb
termék vagy szolgáltatás, melyet a WorldVentures saját belátása szerint időről időre felajánl. Ez például
lehet egy különleges ajánlat (pl. DreamDeal), melynek keretében a Tag kedvezményes áron juthat 2-3
éjszakás szálláshoz egy hotelben. A foglalható dátumok rugalmasak az ajánlatban szereplő
dátumtartományon belül.

2.

Információ a kedvezmények vagy ajánlatok felhasználásának korlátozásairól:
Az idegenforgalmi ipar természetéből fakadóan véges készlettel dolgozik, ezért bizonyos utazási
szolgáltatásokat vagy funkciókat – például magasabb szintű szoba igénylését vagy kényelmi
szolgáltatásokat – nem lehet garantálni. Ezekre változó elérhetőségi és árbeli korlátozások
vonatkozhatnak. A WorldVentures minden lehetséges alkalmat kihasznál, hogy a legjobb árajánlatot

kínálja ügyfeleinek, ám a korlátozott elérhetőség miatt az eredetileg ajánlott ár növekedhet. A DreamTrip
és egyéb utazások az adott foglalásra vonatkozó foglalási és lemondási feltételekkel foglalhatók le. Ezek a
feltételek tartalmazhatnak Partnereink által életbe léptetett korlátozásokat, például alsó vagy felső
korhatárt, utasbiztosítást vagy vízumkényszert. A Tag felelőssége, hogy még a foglalás előtt ellenőrizze,
hogy meg tud-e felelni a foglalási feltételeknek, többek között a fent említett korlátozásoknak.
3.

Információk a szerződés megszűnéséről
A Tagok a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül („Felmondási idő”) bármikor
megszüntethetik a szerződést. A Felmondási idő elteltével a Tagok írásos értesítés útján szüntethetik meg
a szerződést, amely a következő beütemezett fizetés dátumától kezdődően lesz érvényes. A Tag a
szerződés megszüntetéséről köteles értesíteni a WorldVentures-t. A WorldVentures Tagság érvényben
marad, amíg azt a Tag vagy a WorldVentures írásos felmondási értesítés útján le nem mondja, melyet a
következő címre kell ajánlott levélben elküldeni: 5100 Tennyson Parkway, Plano, TX, 75024, USA vagy
europesupport@worldventures.com. A Tagság azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben a Tag nem fizeti
be a Havi tagsági díjat, vagy ha kiderül, hogy a Tagsági jelentkezésben megadott adatok bármelyike hamis,
pontatlan vagy tisztességtelen volt. A Tagság a Tag halálával automatikusan megszűnik. A WorldVentures
fenntartja a jogot a Tagság azonnali megszüntetésére, amennyiben a Tag olyan viselkedést folytat, amely
ártalmas lehet a WorldVentures-re, a közösségre vagy másokra nézve.
Amennyiben valamelyik fél megszünteti a tagságot, a Tag a következő beütemezett kifizetés dátumától
kezdve nem használhatja tovább a tagsági Előnyöket és a Honlapot. Amennyiben a Tagságot DreamTrip
vagy más utazás lefoglalását követően szünteti meg, a WorldVentures fenntartja a jogot az út
lemondására és a befizetett költségek megtérítésére. Ha a WorldVentures visszatérítést fizet a Tagnak,
akkor nem felelős semmilyen más, a Tag számára a foglalás lemondásával kapcsolatban felmerülő
költségért.

4.

További információk
Az Ügyfélszolgálati Központban elsődlegesen elérhető kommunikációs nyelvek: angol, német, görög,
magyar, héber, holland és lengyel.

5.

Vitás kérdések megoldása
A WorldVentures panaszkezelési folyamatot működtet, melynek révén megpróbálja megoldani a vitás
kérdéseket, amikor azok először felmerülnek. Panasz felmerülése esetén a Tag felveheti a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálati Osztállyal a europesupport@worlddventures.com címen vagy a Tagsági jelentkezési
lapon megadott kapcsolatfelvételi módok egyike révén.
A Tagság Felhasználási feltételei nem tartalmaznak kikötéseket a vitás kérdések megoldására
vonatkozóan, a felek vállalják, hogy elfogadják a Tagság Felhasználási feltételeiben megjelölt bíróság
helyszínét és annak kizárólagos illetékességét a szerződéssel kapcsolatban indított per vagy egyéb kereset
esetén.
Az információk átadásának elismerése:
Fogyasztó aláírása: ________________________________

