
 
 

 

KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 
az NRD-ÁRKÓDDAL TÖRTÉNŐ FOGLALÁS ESETÉRE 

Royal Caribbean International hajóutak foglalásához 
 

 
 

Az NRD kóddal jelölt ár Non-Refundable-Deposit-ot (nem-visszatéríthető depozitot) tartalmaz, mely 
része a foglaláskor fizetendő előlegnek. 

 
Grand Suite és annál magasabb kategóriájú lakosztályok, valamint a garanciális kabinok (ZI, YO, XN, 
XB, WS kategória) kizárólag NRD kóddal jelölt árral foglalhatók. 

 
Amennyiben az NRD kódos foglalás lemondásra kerül 60 vagy annál több nappal a hajóút 
megkezdése előtt, a Royal Caribbean egy Future Cruise Certificate-et (FCC-t) állít ki a nem-
visszatéríthető depozit összegéről, 100 USD/80 EUR per fő adminisztrációs költség levonása után. 
Azon NRD kódos foglalások törlése esetén, ahol a nem-visszatéríthető depozit összege megegyezik 
vagy kevesebb, mint a 100 USD/80 EUR per fő adminisztrációs költség, FCC nem kerül kiállításra. 

 
A nem-visszatéríthető depozit összege a hajóút hosszától függ, az alábbiak szerint: 

5 éjszakás, vagy rövidebb utak esetén: 80.- EUR/fő vagy 100.- USD/fő* 
6-9 éjszakás utak esetén: 200.- EUR/fő vagy 250.- USD/fő* 
10 éjszakás vagy hosszabb utak esetén: 360.- EUR/fő vagy 450.- USD/fő* 
*vagy az ennek megfelelő forint összeg 

 
Az FCC egy jövőbeni Royal Caribbean International hajóútra beváltható utalvány, melyet a kiállítás 
napjától számított 12 hónapon belül induló hajóútra lehet beváltani. A 12 hónap letelte után az FCC 
érvényét veszti. Az FCC át nem ruházható és pénzre nem váltható. 

 
Amennyiben az NRD kódos foglalás 59 vagy annál kevesebb nappal a hajóút megkezdése előtt kerül 
lemondásra, az ÁSZF lemondási feltételei lépnek érvénybe (kivéve az Ünnepi hajóutakat, ahol ez 90 
nap). 

 
Amennyiben az NRD kódos foglalás módosításra kerül (másik hajó vagy másik időpont), úgy minden 
módosításért 100 USD/80 EUR per fő módosítási díj kerül felszámításra. 

 
****************** 

Utazó kijelentem, hogy megfelelő szóbeli tájékoztatás és a Royal Caribbean International írásbeli 
feltételeinek áttanulmányozása és megismerése, illetve átvétele alapján tudomással bírok arról, hogy 
amennyiben NON-REFUNDABLE DEPOSIT kódos foglalás történik, a Royal Caribbean által megadott 
depozit összege nem-visszatéríthető. 
A Royal Caribbean által megadott depozit összege jelen foglalás esetén: ……………….. 

 

 
 

Dátum:……………………………………… Foglalási szám:……………………………………… 

Név:………………………………………………………Aláírás:……………………………… 


