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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
 

Hatályos: 2023. január 1-től 
 
I. PREAMBULUM 
 
1. A www.tourguidesystem.hu (a tova bbiakban: Portál) a WIRELESS COMMUNICATIONS Korlátolt 

Felelősségű Társaság (szé khély: 2040 Budao rs, Péto fi utca 44.; cé gjégyzé ksza m: 13-09-215976; ado sza m: 
25922048-2-13; a tova bbiakban: Szolgáltató) a ltal u zéméltététt intérnétés porta l, mély Porta lon a 
Szolga ltato  a félhaszna lo k sza ma ra wireless tour guide készülékek bérlésére nyu jt léhéto sé gét 
Magyarorsza g é s az Euro pai Ú nio  téru lété n. A Porta lon a Szolga ltato  a ltal kí na lt szolga ltata sokat onliné 
véhéti igé nybé.  

 
2. A jélén A ltala nos Szérzo dé si Félté télék (a tova bbiakban: ÁSZF) hata rozza k még a Porta l haszna lata, az 

onliné mégréndélé s félté téléit, valamint a Szolga ltato  é s a Porta lra la togato k ko zo tti jogviszonyra 
vonatkozo  szaba lyokat. 

 
II. ÁLTALÁNOS ADATOK 
 
1. A Portál címe: www.tourguidesystem.hu 

 
2. A Portál üzemeltetőjének (a Szolgáltatónak) az adatai: 

 
Cé gné v:      WIRELESS COMMUNICATIONS Korlátolt Felelősségű  

Társaság 
Szé khély:     2040 Budao rs, Péto fi utca 44. 
Lévélézé si cí mé: 1067 Budapést, Cséngéry utca 49. 
Ú zléti tévé kénysé g hélyé nék postai cí mé:  1067 Budapést, Cséngéry utca 49. 
Cé gjégyzé ksza m:  13-09-215976 
Nyilva ntartja: Budapést Ko rnyé ki To rvé nyszé k Cé gbí ro sa ga 
Ado sza m: 25922048-2-13 
E-mail cí m:  booking@tourguidésystém.hu 
Téléfonsza m:  +36 30 604 9320 

 
3. Ügyfélszolgálat: 

Postai cí m:   1067 Budapést, Cséngéry utca 49. 
Téléfonsza m:  +36 30 520 3543 
E-mail:   booking@tourguidésystém.hu 
 

4. Kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartást vezető hatóság: 
 
Budapést Fo va ros VI. Kéru léti Polga rméstéri Hivatal Igazgata si Oszta ly 
Kéréskédélmi nyilva ntarta si sza m: félto lté s alatt 

 
III. FOGALMAK 
 

Portál a Szolga ltato  a ltal a www.tourguidesystem.hu ÚRL cí m alatt u zéméltététt 
honlap, amélyén kérésztu l a Szolga ltato  az észko zbé rléti szolga ltata st nyu jtja. 

Szolgáltató WIRELESS COMMUNICATIONS Korlátolt Felelősségű Társaság, amély a 
Porta lt u zéméltéti é s a szolga ltata sokat nyu jtja. 

Felhasználó az a térmé szétés szémé ly, jogi szémé ly, jogi szémé lyisé ggél ném réndélkézo  
égyé b szérvézét, aki/amély a Porta lra la togat; 

Bérlő az a Félhaszna lo , aki/amély a Porta l funkcio it haszna lja, illétvé a Porta lon 
kérésztu l nyu jtott észko zbé rléti szolga ltata st igé nybé vészi (mégréndélé st ad lé). 
A Bé rlo  fogalma maga ban foglalja a fogyaszto  fogalma t. 

Fogyasztó a Ptk. 8:1. § 3. pontja é rtélmé bén vétt fogyaszto , aki a szakma ja, o na llo  
foglalkoza sa vagy u zléti tévé kénysé gé ko ré n kí vu l élja ro  térmé szétés szémé ly.  

Eszköz(ök) a Porta lon a Szolga ltato  a ltal bé rlé sré félkí na lt wiréléss touré guidé ké szu lé kék, 
amélyékét a Bé rlo k bé rbévésznék. Az Eszko zo k ko ré t a Szolga ltato  jogosult saja t 
do nté si jogko ré bén élja rva ba rmikor szabadon méghata rozni, mo dosí tani, égyés 
észko zo k bé rbéada sa t mégszu ntétni, u j észko zo két bévézétni, méglé vo  
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észko zo k, azok ba rmilyén tulajdonsa ga t, béléé rtvé az a rat is, égyoldalu an 
ba rmikor mo dosí tani. 

Hírlevél a Szolga ltato  a ltal nyu jtott, a Porta lon kérésztu l mégréndélhéto  ingyénés 
szolga ltata s, amélynék kérété bén a Szolga ltato  az ahhoz hozza ja rulo  
Félhaszna lo knak éléktronikus dirékt markétingnék é s rékla mnak mino su lo  
u zénétét ku ld a Félhaszna lo  Porta lon mégadott é-mail cí mé ré. 

ÁSZF a Szolga ltato  Porta lra vonatkozo , a Porta lon ko zzé tétt A ltala nos Szérzo dé si 
Félté téléi. 

Futárszolgálat a Szolga ltato  azon munkata rsa, illétvé a Szolga ltato val szérzo do tt azon harmadik 
szémé ly, aki a Porta lon a Bé rlo  a ltal mégréndélt Eszko zo két a Bé rlo  a ltal 
mégadott Sza llí ta si cí mré kisza llí tja a Szolga ltato  névé bén. 

Átvételipont a Szolga ltato val szérzo do tt azon harmadik szémé ly, amélynék cí mé n a Bé rlo  
szémé lyésén véhéti a t a mégréndélt Eszko zo két. 

Lakcím A térmé szétés szémé ly Bé rlo  lakcí mka rtya ja ban széréplo  a llando  lakcí m, ném 
térmé szétés szémé ly ésété bén a nyilva ntarto  hato sa gna l béjégyzétt szé khély. 

Szállítási cím a Bé rlo  a ltal mégadott olyan cí m, amélyré a Bé rlo  a Porta lon mégréndélt 
Eszko zo k kisza llí ta sa t ké ri. A Lakcí m é s a Sza llí ta si cí m égyma sto l élté rhét. 

Számlázási cím azon cí m, amélyré a Bé rlo  a sza mla kia llí ta sa t ké ri. A Sza mla za si cí m a Lakcí mto l 
é s a Sza llí ta si cí mto l élté rhét. 

Név a Bé rlo  szémé lyazonosí to  igazolva nya ban mégjélo lt téljés névé, ném térmé szétés 
szémé ly ésété bén a nyilva ntarto  hato sa gna l béjégyzétt téljés (cé g)né v. 

E-mail cím a Bé rlo  a ltal a Porta lon élé rhéto  észko zbé rléti szolga ltata s igé nybévé télé héz é s 
a Hí rlévé l féliratkoza shoz mégadott é rvé nyés é s lé tézo , a Bé rlo ho z tartozo  saja t, 
valo s é-mail cí m. 

 
IV. AZ ÁSZF HATÁLYA 
 
1. A jélén A SZF hata lya kitérjéd mindén olyan éléktronikus kéréskédélmi szolga ltata sra, amély a Porta lon 

kérésztu l to rté nik. Tova bba  jélén A SZF hata lya kitérjéd mindén olyan kéréskédélmi u gylétré, amély jélén 
szérzo dé sbén méghata rozott Szolga ltato  é s Bé rlo  ko zo tt jo n lé tré. A Porta lon to rté no  szolga ltata s 
igé nybévé télré az éléktronikus kéréskédélmi szolga ltata sok é s az informa cio s ta rsadalommal o sszéfu ggo  
szolga ltata sok égyés ké rdé séiro l szo lo  2001. é vi CVIII. to rvé ny ("Elkértv.") szaba lyait alkalmazni kéll. 

 
2. A Porta lon to rté no  Eszko zo k bé rlé sé éléktronikus u ton (a Porta lon tala lhato  formanyomtatva ny 

kito lté sé vél vagy a Porta lon élé rhéto  é-mail cí mré) léadott mégréndélé ssél léhétsé gés, a jélén A SZF-bén 
méghata rozott mo don. 

 
V. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA, A LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉS JELLEMZŐI 
 
1. A Félhaszna lo k a Porta l mégla togata sa val magukra né zvé ko télézo nék fogadja k él az A SZF-ét é s az 

Adatkézélé si Ta jé koztato t. 
 

2. A Bé rlo  a jélén A SZF szérinti mégréndélé s léada sa sora n, a mégréndélé s béféjézo  lé pé séké nt kattinta ssal, 
é-mail u tja n to rté no  mégréndélé s ésété n az é-mail élku ldé sé vél maga ra né zvé ko télézo nék fogadja él a jélén 
A SZF-ét é s az Adatkézélé si Ta jé koztato t. 

 
3. A Félhaszna lo , illétvé a Bé rlo  tudoma sul vészi, hogy a Porta lt csak akkor jogosult haszna lni, ha az A SZF-ét 

maga ra né zvé ko télézo nék fogadta él. 
 
4. A Porta lon kí na lt szolga ltata sok vonatkoza sa ban a Félhaszna lo , illétvé a Bé rlo  é s a Szolga ltato  ko zo tt onliné 

szérzo dé s jo n lé tré, amély ném mino su l í ra sbéli szérzo dé snék.  
 
5. A szérzo dé sko té s nyélvé a magyar, illétvé az angol, azonban a szérzo dé s ésétlégés é rtélmézé sé sora n a 

magyar nyélvu  vérzio t kéll figyélémbé vénni. 
 
6. Az onliné szérzo dé st a Szolga ltato  ném ro gzí ti, í gy az a szérzo dé sko té st ko véto én ném é rhéto  él. Az onliné 

szérzo dé s lé tréjo tté t az éléktronikusan élméntétt hirdété si adatok é s az igé nybé vétt Szolga ltata sokra 
vonatkozo  adatok igazolja k, tova bba  az Eszko zo k bé rlété nék mégréndélé sé ésété n a mégréndélé sro l 
ku ldo tt visszaigazola s.  

 
7. A szérzo dé s mégko té sé héz alkalmazott ta vollé vo k ko zo tti kommunika cio t léhéto vé  té vo  észko z 

haszna lata nak dí ja ném méru l fél. 
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VI. A PORTÁLON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

 
1. A Szolga ltato  a Porta lon az a ltala méghata rozott Eszko zo k bé rlété t tészi léhéto vé , élléné rté k féjé bén. A 

Szolga ltato  saja t do nté si jogko ré bén égyoldalu an jogosult a Porta lon élé rhéto  szolga ltata sok, tartalom, 
funkcio k, a Porta lon ko zzé tétt Eszko zo k mégva ltoztata sa ra, kibo ví té sé ré, cso kkénté sé ré, u j szolga ltata sok, 
tartalmak, funkcio k é s Eszko zo k bévézété sé ré. A Porta lon u j szolga ltata sok, funkcio k, tartalmak é s 
Eszko zo k élé rhéto sé gé ro l a Szolga ltato  to bbék ko zo tt a Porta lon ta jé koztatja a Félhaszna lo kat. 

 
2. A Porta lt mindén Félhaszna lo , illétvé Bé rlo  kiza ro lag a saja t kocka zata ra é s félélo ssé gé ré haszna lhatja. 
 
3. A Porta l bo ngé szo  fu ggétlén mo don égyu ttmu ko dik valaménnyi réndszérésén haszna lt é s szé lés ko rbén 

éltérjédt opéra cio s réndszérrél, illétvé mégjéléní théto  mobilészko zo ko n (mobiltéléfon, ta blagé p). 
 

4. A Porta lon to rté no  mégréndélé s léada sa nincs régisztra cio hoz ko tvé. 
 
5. Ném ko to tt régisztra cio hoz a Hí rlévé l ku ldé sré to rté no  féliratkoza s, valamint a Porta l tartalma nak 

mégréndélé s né lku li mégtékinté sé sém. 
 
VII. A RENDELÉS LEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 
 
A szolgáltatás igénybevételének szabályai, rendelés menete 
 
1. A Bé rlo  a Porta l fo oldala n élhélyézétt „Foglalás” gombra kattintva, vagy a Szolga ltato  

booking@tourguidesystem.hu é-mail cí mé ré valo  mégku ldé ssél tudja mégréndélé sé t léadni. A 
mégréndélé snék tartalmaznia kéll az ala bbiakat: 
 

● (Ko r)utaza s, va rosné zé s, égyé b program mégnévézé sé 
● Indula s pontos idéjé, hélyszí né (ahova a Bé rbéado  az Eszko zo k kisza llí ta sa t vé gzi) 
● Igé nyélt Eszko zo k darabsza ma t 
● (Ko r)utaza s, va rosné zé s ido tartama t 
● Va rhato  visszaé rkézé s ido pontja t, hélyszí né t 
● (Ko r)utaza son jélén lévo  kontakt szémé ly névé t, mobil élé rhéto sé gé t 

 
2. A Bé rlo  a mégréndélé s sora n az ala bbi adatait ko télés mégadni: 

 
● Né v 
● E-mail cí m 
● Téléfonsza m 
● Sza llí ta si cí m 
● Sza mla za si cí m 

 
3. Bé rlo  a mégréndélé st légké so bb az (ko r)utaza s, va rosné zé s mégkézdé sé élo tti utolso  munkanap 15.00 

o ra ig (Budapéstén kí vu li cí m ésété n a désztina cio to l fu ggo én 3-7 nappal) ko télés léadni. A jélzétt 
hata rido n tu li mégréndélé sékét a Bé rbéado  ném tudja va llalni, a ké sédélmés mégréndélé s okozta ka roké rt 
a Bé rbéado  ném va llal félélo ssé gét. 

 
4. A Bé rbéado  a mégréndélé st haladé ktalanul (munkanapokon 24 o ra n bélu l) visszaigazolja é-mail u tja n é s 

va llalja az Eszko zo k mégréndélé sbén ro gzí tétt hata rido bén é s hélyén to rté no  a tada sa t a Bé rlo  ré szé ré. 
 

5. A Bé rlo  a ltal mégadott adatainak valo disa ga é rt é s hélyéssé gé é rt félélo ssé g kiza ro lag Bé rlo t térhéli, ézzél 
kapcsolatban Szolga ltato  félélo ssé gé t kiza rja. Bé rlo  tudoma sul vészi, hogy aménnyibén a 18. é lété vé t mé g 
ném to lto tté bé, a Porta lon to rté no  szolga ltata s igé nybévé télé héz é s a jélén A SZF szérinti szérzo dé s 
mégko té sé héz to rvé nyés ké pvisélo jé hozza ja rula sa szu ksé gés. A Szolga ltato  ézén to rvé nyés ké pvisélo i 
hozza ja rula s élmarada sa bo l érédo  ka roké rt é s ha tra nyos jogko vétkézmé nyéké rt ném félél. 

 
6. Az égyés Eszko zo k lé nyégés tulajdonsa gait, jéllémzo it, azok haszna lata ra vonatkozo  utasí ta sokat az 

Eszko z Porta lon ko zzé tétt informa cio s oldala ro l léhét mégismérni. 
 

7. Ha a mégréndélé s élo tt az Eszko zo kkél kapcsolatban ké rdé sé méru lné fél, Ú gyfé lszolga latunk ké szsé ggél 
a ll réndélkézé sé ré. Az a ltalunk bé rbéadott Eszko zo k haszna lata hoz 1 db u tmutato t méllé kélu nk az 
Eszko zo k méllé . Ha vé létlénu l ném kapna  ké zhéz az Eszko zzél égyu tt a haszna lati u tmutato t, azt - miélo tt 
az Eszko zt haszna latba vészi - jélézzé Ú gyfé lszolga latunkna l, po toljuk. Aménnyibén a Porta lon tala lhato  
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ba rmély Eszko z mino sé gé vél, alapvéto  tulajdonsa ga val, haszna lata val, haszna lhato sa ga val kapcsolatban, a 
Porta lon ko zo ltékné l to bb informa cio ra van szu ksé gé, ké rju k, forduljon Ú gyfé lszolga latunkhoz, mélynék 
adatait, élé rhéto sé gé t a jélén A SZF-bén tala lja. 
 

8. Az Eszko zo k bé rléti dí ja t, illétvé a sza llí ta si dí jakat a Porta lon tésszu k ko zzé , amély, ha nincs ku lo n jélo lvé, 
az a ltala nos forgalmi ado t ma r tartalmazza. Az Eszko zo k bé rléti dí ja é s a sza llí ta si dí j magyar forintban 
(Ft) é s éuro ban (EÚR) kéru l féltu ntété sré. 

 
9. A Porta lon mégréndélhéto  Eszko zo k bé rléti dí ja nak, illétvé a sza llí ta si dí jak égyoldalu  va ltoztata sa nak joga t 

a Szolga ltato  fénntartja azzal, hogy a mo dosí ta s a Porta lon valo  mégjéléné ssél égyidéju lég lé p hata lyba. A 
mo dosí ta s a ma r mégréndélt Eszko zo k bé rléti, illétvé sza llí ta si dí ja t ném béfolya solja. A mégréndélé s 
élku ldé sé t ko véto én béko vétkézétt a rcso kkéné s ésété n ném a ll mo dunkban pé nzt visszaté rí téni. 

 
10. Aménnyibén a Szolga ltato  mindén gondossa ga élléné ré hiba s a r kéru l a Porta lon féltu ntété sré, ku lo no s 

tékintéttél a nyilva nvalo an té vés, pl. az a ltala nosan élfogadott vagy bécsu lt a ra to l jélénto sén élté ro , ésétlég 
réndszérhiba miatt mégjéléno  "0" Ft-os vagy "1" Ft-os a rra, akkor a Szolga ltato  ném ko télés az Eszko zt 
hiba s a ron sza llí tani, haném félaja nlhatja a hélyés a ron to rté no  sza llí ta st, amélynék ismérété bén a Bé rlo  
éla llhat bé rlé si sza ndé ka to l. 

 
11. A mégréndélé st a Szolga ltato  a Porta lon vagy a fént mégadott é-mail cí mén kérésztu l, é s csak akkor fogadja 

él, ha a Bé rlo  a mégréndélé shéz szu ksé gés valaménnyi mézo t maradé ktalanul kito lti. (Ha a Bé rlo  valamély 
mézo t hia nyosan to lt ki a réndszér ném éngédi a mégréndélé st léadni.) A Szolga ltato t a Bé rlo  a ltal té vésén 
é s/vagy pontatlanul mégadott réndélé si adatokra visszavézéthéto  sza llí ta si ké sédélémé rt, illétvé égyé b 
hiba é rt sémminému  félélo ssé g ném térhéli. 

 
12. Mégréndélé s félada sa ra a Porta lon a Foglala s gombra kattintva, majd a mégjéléno  formanyomtatva ny 

kito lté sé vél van léhéto sé g. A Bé rlo  a formanyomtatva nyon a VII. 1-2. pontokban ro gzí tétt adatok mégada sa t 
ko véto én adhatja lé mégréndélé sé t a Szolga ltato nak.  A formanyomtatva ny kito lté sé ko zbén va lasztani tud, 
hogy hogyan kí va nja kiégyénlí téni a mégréndélé sé nék vé go sszégé t. Ha va lasztott a fizété si mo dok ko zu l, 
valamint béí rta sza mla za si adatait, u gy a Béku ldé s (Submit) gombra kattintva ku ldi él mégréndélé sé t a 
Szolga ltato nak. 

 
13. A Szolga ltato  kiféjézéttén félhí vja a Bé rlo  figyélmé t arra, hogy a bé rlé si sza ndé k csak a "Béku ldé s (Submit)" 

gomb mégnyoma sa uta n va lik hata lyossa .  
 
14. A mégréndélé s félada sa ra, az aja nlat élku ldé sé ré "Béku ldé s (Submit)" féliratra kattinta st ko véto én kéru l 

sor. A réndélé s léada sa téha t a "Béku ldé s (Submit)" gombra kattinta ssal to rté nik, amély a Bé rlo  ré szé ré 
fizété si ko télézéttsé gét kélétkéztét. 

 
15. A réndélé s léada sakor a mégadott adatok ném tartalmazhatnak tra ga r, obszcé n vagy ba nto  kiféjézé st. 

Aménnyibén a Bé rlo  az adatok kito lté si hélyé n ilyén adatot ad még a mégréndélé skor, a Szolga ltato  
jogosultta  va lik arra, hogy a Szolga ltata st korla tozza, vagy a Bé rlo  mégréndélé sé t to ro ljé. 

 
16. A réndélé s léada sa sora n a Bé rlo k ko télésék adataikat a valo sa gnak é s é rvé nyés szémé lyi igazolva nyuknak 

é s lakcí mka rtya juknak, jogi szémé ly Bé rlo  ésété bén a ra  vonatkozo  nyilva ntarta s adatainak mégfélélo én 
mégadni é s ko télésék ézén adataikban béko vétkézétt ba rmilyén va ltoza sro l a Szolga ltato t haladé ktalanul, 
dé légké so bb 15 napon bélu l é rtésí téni. A Bé rlo  va llalja, hogy a réndélé s sora n mégadott szémé lyés 
adatokat szu ksé g szérint frissí ti annak é rdéké bén, hogy azok ido széru ék, téljésék é s a valo sa gnak 
mégfélélo ék légyénék. 

 
17. Ném térmé szétés szémé ly Bé rlo  névé bén csak a szérvézét ké pvisélété bén jogszaba ly, ko zhitélés 

nyilva ntarta s vagy méghatalmaza s alapja n élja rni (ké pvisélni) jogosult szémé ly jogosult a Porta lon 
ba rmély szolga ltata st igé nybé vénni. 

 
18. A Szolga ltato  kiza rja félélo ssé gé t a réndélé s léada sa sora n mégadott té vés, hiba s vagy hamis adatok vagy 

é-mail cí m mégada sa bo l érédo  ka ré rt, ugyanakkor az ézzél kapcsolatosan félméru lo  ka ra nak mégté rí té sé t 
ko vétélhéti a Bé rlo to l. A Bé rlo nék ba rmikor léhéto sé gé van adatait élléno rizni é s mo dosí tani. A Szolga ltato  
jogosult to ro lni a nyilva nvalo an hiba s vagy hamis adatokat, tova bba  ké tsé g ésété n jogosult a Bé rlo  
adatainak valo disa ga t élléno rizni. 

 
19. A Szolga ltato  fénntartja maga nak a jogot, hogy a Bé rlo  mégréndélé sé t visszautasí tsa, í gy ku lo no sén 

valo tlan, vagy hia nyos adatok mégada sa, illétvé a mégréndélé s sora n a mégadott adatokkal to rté no  
ba rmilyén visszaé lé s gyanu ja ésété n. 
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20. Aménnyibén a Szolga ltato  tudoma st széréz arro l, hogy a Bé rlo  a jélén A SZF-ét, valamély harmadik szémé ly 

jogait vagy égyé bké nt a jogszaba lyokat sé rto  mo don a Porta l haszna lata, illétvé a mégréndélé s léada sa 
sora n ma s szémé ly vagy ném lé tézo  szémé ly szémé lyés adatait adja még, vagy hamis, ném valo s adatokat 
ad még, a Szolga ltato  jogosult a Bé rlo vél fénna llo  szérzo dé sé t azonnali hata llyal félmondani é s a Bé rlo  
mégréndélé sé t to ro lni. 

 
21. A Bé rlo t téljés ko ru  félélo ssé g térhéli a Porta lon kérésztu l to rté no  mindénnému  tévé kénysé ggél 

kapcsolatban. A Bé rlo  va llalja, hogy haladé ktalanul é rtésí ti a Szolga ltato  u gyfé lszolga lata t adatainak 
ba rmilyén illété ktélén félhaszna la sa, illétvé a biztonsa g égyé b mo don valo  mégsé rté sé ésété n.  

 
22. Aménnyibén a Porta l sza mí ta stéchnikai észko zo n, mobilké szu lé kén to rté no  mu ko dé sé héz égyé b 

programok, ségé dprogramok, applika cio k léto lté sé é s télépí té sé is szu ksé gés, a Bé rlo  gondoskodik azok 
léto lté sé ro l é s télépí té sé ro l. 

 
23. Aménnyibén a mégréndélé st (Foglala st) a Szolga ltato  élfogadta, a Bé rlo  az a ltala mégadott é-mail cí mré 

u zénétét kap, amélybén a Szolga ltato  ta jé koztatja a sikérés mégréndélé sro l. 
 
24. Aménnyibén a mégréndélé st visszaigazolo  é-mail valamilyén okbo l a Bé rlo ho z ném é rkézik még a 

mégréndélé s élku ldé sé t ko véto  48 o ra n bélu l, ké rju k, szí véskédjén félkérésni a Szolga ltato t téléfonon vagy 
é-mailbén, az Ú gyfé lszolga lat élé rhéto sé géin, illétvé a Szolga ltato  ézzél kapcsolatban jogosult mégkérésni 
a Bé rlo t az a ltala mégadott élé rhéto sé gékén. 
 

25. Szolga ltato  a mégréndélé sékét munkanapokon igazolja vissza. Aménnyibén a mégréndélé st munkaszu néti 
napon, u nnépnapon adja k lé, u gy azt Szolga ltato  a ko vétkézo  munkanapon igazolja vissza. 

 
A megrendelés módosítása, visszavonása 
 
25. A Bé rlo nék a réndélé s ba rmély szakasza ban é s a mégréndélé s Szolga ltato  ré szé ré valo  élku ldé sé ig a 

Porta lon ba rmikor léhéto sé gé van az adatbévitéli hiba k javí ta sa ra, a mégréndélé s mo dosí ta sa ra é s 
visszavona sa ra, to rlé sé ré a mégréndélé si félu létén (pl. a formanyomtatva nybo l valo  kilé pé ssél). 

 
26. A mégréndélé s élku ldé sé t ko véto én a Bé rlo  a Szolga ltato  Ú gyfé lszolga lata nak ku ldo tt é-mailbén tudja ké rni 

a mégréndélé sé mo dosí ta sa t, amélyét a Szolga ltato  saja t béla ta sa szérint téljésí t. A Szolga ltato  ném ko télés 
az ilyén mo dosí ta st téljésí téni, é s a mo dosí ta s téljésí té sé nék mégtagada sa ésété n a Bé rlo  sémmilyén 
igé nnyél ném lé phét Szolga ltato val szémbén, a Bé rlo  a lésza llí tott Eszko zo k bé rléti é s sza llí ta si dí ja t ébbén 
az ésétbén ko télés kifizétni, éla lla si joga t azonban gyakorolhatja a jogszaba ly é s a jélén A SZF réndélkézé séi 
szérint. A mégréndélé s mo dosí ta sa addig ké rhéto , amí g a Szolga ltato  a mégréndélt Eszko zo két a 
Futa rszolga latnak kisza llí ta sra vagy A tvé télipontra a t ném adta. 
 

27. A mégréndélé s visszavona sa ra (lémonda sra) a mégréndélé s léada sa t ko véto én kiza ro lag akkor van 
léhéto sé g, aménnyibén arra a (ko r)utaza s, va rosné zé s, égyé b program mégadott kézdo  ido pontja élo tt 
légala bb 48 (négyvénnyolc) o ra val kéru l sor azzal, hogy az ésétlégésén félméru lt sza llí ta si ko ltsé g Bé rlo t 
térhéli, ézt ko véto én aménnyibén bé rlo  visszavonja a mégréndélé st, u gy ko télés a bé rléti dí j téljés o sszégé t 
is mégfizétni Szolga ltato nak.  
 

28. Az Eszko zo k a tvé télé t ko véto én, uto lagos igé nybé vévo i lé tsza m mo dosí ta sa t a Szolga ltato  ném tudja 
élfogadni. 

 
Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 
 
29. A Bé rlo  a ltal élku ldo tt mégréndélé s (aja nlat) mégé rkézé sé t a Szolga ltato  haladé ktalanul (munkanapokon, 

24 o ra n bélu l)      visszaigazolo  é-mail u tja n visszaigazolja a Bé rlo  ré szé ré, mély visszaigazolo  é-mail 
tartalmazza a Bé rlo  a ltal a mégréndélé s léada sa sora n mégadott adatokat (pl. sza mla za si é s sza llí ta si 
informa cio k), a réndélé s azonosí to ja t, a réndélé s da tuma t, a mégréndélt Eszko zo k félsorola sa t, 
ménnyisé gé t, az Eszko zo k bé rlété nék dí ja t, sza llí ta si ko ltsé gét é s a fizéténdo  vé go sszégét.  

 
30. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Bérlő által tett ajánlat elfogadásának minősül, 

mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Bérlő között. 
 
31. A Bé rlo  méntésu l az aja nlati ko to ttsé g alo l, ha ké sédélém né lku l, dé légké so bb 48 o ra n bélu l ném kapja még 

Szolga ltato to l az élku ldo tt réndélé sé ré vonatkozo  visszaigazolo  é-mailt. 
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32. Ha a Bé rlo  réndélé sé t ma r élku ldté a Szolga ltato  ré szé ré é s hiba t vész é szré a visszaigazolo  é-mailbén 
széréplo  adatok tékintété bén, azt 1 napon bélu l jéléznié ko télés a Szolga ltato  félé  a ném kí va nt réndélé sék 
téljésí té sé nék élkéru lé sé é rdéké bén. 

 
33. A mégréndélé s éléktronikus u ton mégko to tt szérzo dé snék mino su l, amélyré a Polga ri To rvé nyko nyvro l 

szo lo  2013. é vi V. to rvé ny (a tova bbiakban: Ptk.), az éléktronikus kéréskédélmi szolga ltata sok, valamint az 
informa cio s ta rsadalommal o sszéfu ggo  szolga ltata sok égyés ké rdé séiro l szo lo  2001. é vi CVIII. to rvé nybén 
foglaltak ira nyado ak. A szérzo dé s a fogyaszto  é s a va llalkoza s ko zo tti szérzo dé sék ré szlétés szaba lyairo l 
szo lo  45/2014 (II.26.) Korm. réndélét hata lya ala  tartozik, é s szém élo tt tartja a fogyaszto k jogairo l szo lo  
Euro pai Parlamént é s a Tana cs 2011/83/EÚ ira nyélvé nék réndélkézé séit. 

 
Szállítási és fizetési feltételek 

 
34. A mégréndélt Eszko zo k a tvé télé ré szémé lyésén A tvé téliponton vagy a Szolga ltato  a ltal igé nybé vétt 

Futa rszolga lat u tja n, a Bé rlo  a ltal mégadott Sza llí ta si cí mré valo  sza llí ta ssal van léhéto sé g. 
 
Átvételipont: Szolga ltato  fio ktélépé (cí m: 1067 Budapést, Cséngéry utca 49. 2. émélét. 23. ajto , 23-as 
kapucséngo , nyitvatarta s: H-P 08.00-16.00, hé tvé gi szémé lyés a tvé tél ném léhétsé gés) 
 
A megrendelt Eszközök fenti Átvételiponton történő személyes átvétele esetén szállítási díj nem 
kerül felszámításra. 
 

35. Va sa rlo  az aktua lis sza llí ta s dí ja ro l a Porta lon az „A raink” fu l alatt ta jé kozo dhat. A mégréndélé sré é rkézo  
visszaigazolo  é-mail tartalmazza a sza llí ta si dí j brutto  o sszégé t. 

 
36. A sza llí ta si dí j: 

 
- Budapest területén 1-25 fő esetén (ki- és visszaszállítás): 3 600 Ft + Áfa 
- Budapest területén 26 fő felett (ki- és visszaszállítás): díjmentes 
- Budapesten kívül Magyarország területén (ki- és visszaszállítás): 4 000 Ft + Áfa 
- Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre kiszállítást, illetve felvételt nem vállalunk. 
- Magyarországon kívüli, de az EU területén belüli (ki- és visszaszállítás): nettó 70,00 EUR-tól, 

mely a rendelt mennyiségtől, valamint a feladott csomagok számától függően változhat 
 

37. A Szolga ltato  a sza llí ta si dí j égyoldalu  va ltoztata sa nak joga t fénntartja azzal, hogy a mo dosí ta s a Porta lon 
valo  mégjéléné ssél égyidéju lég lé p hata lyba. A mo dosí ta s a ma r mégréndélt Eszko zo k bé rléti dí ja t ném 
béfolya solja. 
 

38. A Szolga ltato  kisza llí ta st Magyarorsza g téru lété n, ku lfo ldi orsza gokba az Euro pai Únio  téru lété n va llal.  
 

39. Ku lfo ldi sza llí ta si cí m ésété bén, aménnyibén a kisza llí ta s Szolga ltato nak vagy mégbí zottja nak ara nytalanul 
nagy térhét vagy kocka zatot jélénténé, u gy Szolga ltato  jogosult a szérzo dé s téljésí té sé to l éla llni, é s ko télés 
a Bé rlo  ré szé ré az ésétlégésén ma r mégfizététt bé rléti dí jat, ko ltsé gét maradé ktalanul visszafizétni.  

 
40. A mégréndélé s visszaigazola sa t ko véto én a réndélé s léada sa sora n mégjélo lt mo don van léhéto sé g a 

mégréndélt Eszko zo k a tvé télé ré.  
 
41. A mégréndélé s Szolga ltato hoz to rté no  béé rkézé sé t ko véto én a Szolga ltato  élléno rzi a mégréndélé s 

téljésí théto sé gé t. Aménnyibén a mégréndélt Eszko zo k ba rmilyén okbo l érédo én a Bé rlo nék mé gsém 
sza llí thato  ki a jélén A SZF szérinti sza llí ta si hata rido n bélu l, a Szolga ltato  é-mailbén félvészi a kapcsolatot 
a Bé rlo vél. 

 
42. Az Eszko zo k kisza llí ta sa nak napja é s napon bélu li ido pontja az a da tum é s ido pont, amélyét a Bé rlo  a 

mégréndélé skor méghata rozott vagy amélyét a mégréndélé s visszaigazola sa t ko véto én Szolga ltato val 
ko zvétlénu l égyéztététt.  
 

43. A bé rlé sré mégréndélt Eszko zo k az A tvé téliponton a mégréndélé sbén széréplo  da tum é s azon bélu l 
mégjélo lt ido pontot ko véto én nyitvatarta si ido  vé gé ig kéru lnék ta rola sra, ézt ko véto én a Szolga ltato  
rakta roza si hélyé ré kéru lnék visszasza llí ta sra. Az a t ném vétt Eszko zo két a Szolga ltato  akkor sza llí tja ki 
ismé téltén az A tvé télipontra (légféljébb égy ismé télt alkalommal), ha a Bé rlo  ézt émailbén ké rélmézi. 
Szolga ltato  fénntartja a jogot, hogy az a t ném vétt Eszko zo k ké so bbi a tada sa val kapcsolatos, azaz az 
ismé télt kisza llí ta ssal/A tvé télipontra léada ssal vagy ba rmély ma s mo don to rté no  ké zbésí té ssél, illétvé a 
hata rido bén a t ném vétt Eszko zo k ta rola sa val kapcsolatban félméru lo  valaménnyi ko ltsé gé t Bé rlo vél 
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szémbén é rvé nyésí tsé.  
 

44. Aménnyibén Bé rlo  a mégréndélé s léada sa sora n a futa rral to rté no  kisza llí ta st va lasztja, olyan sza llí ta si 
cí mét ko télés mégadni, ahol tarto zkodik valaki, aki a csomag a tvé télé ré jogosult.  A sza mla za si cí mnék ném 
kéll mégégyéznié a sza llí ta si cí mmél. Az Eszko z bé rlé sro l kia llí tott éléktronikus sza mla a mégréndélé s 
sora n régisztra lt é-mail cí mré kéru l kiku ldé sré. Ha a futa r é rkézé sékor nincs, aki a tvégyé a mégréndélt 
Eszko zo két a ku ldémé nyt visszasza llí tja az Szolga ltato hoz A futa r szu ksé g ésété n félvészi Bé rlo vél a 
kapcsolatot a mégréndélé s léada sakor mégadott téléfonsza mon.  

 
45. A Bé rlo  a Porta lon vagy é-mailén mégréndélt Eszko zo k bé rléti dí ja t é s sza llí ta si dí ja t banki utala ssal vagy 

az a tada s-vé télkor ké szpé nzzél égyénlí théti ki. 
 
46. A térmé k élléné rté ké ro l a téljésí té st ko véto  2 (kétto ) munkanapon bélu l a Szolga ltato  éléktronikus sza mla t 

a llí t ki, mélyét a Bé rlo  mégadott é-mailcí mé ré mégku ld, ké szpé nzés fizété s ésété n a Bé rlo  vagy ké pvisélo jé 
ré szé ré fizété skor a tad. 
 

Eszközök átadása-visszaadása 
 
46. Félék az Eszko zo k a tada sa t é s a tvé télé t a fuvarlévé l ala í ra sa val félté tlénu l é s visszavonhatatlanul élismérik 

é s nyugta zza k. Félék ro gzí tik, hogy a ka rvészé ly visélé sé az Eszko zo k tékintété bén az a tvé téllél Bé rlo ré sza ll 
a t. 

 
47. Félék ro gzí tik, hogy az Eszko zo két Bé rlo  a mégréndélé sbén mégjélo lt napon ko télés Bé rbéado  ré szé ré 

visszaadni az a tvé télkori a llapottal égyézo  a llapotban a mégréndélé sbén méghata rozott hélyszí nén é s 
ido bén (kivé vé az égyszér haszna latos fu lhallgato kat, mélyét Bé rlo  ném ko télés visszaadni a Bé rbéado nak). 

 
48. Félék ro gzí tik, hogy a Félék ko zo tti bé rléti jogviszony a mégréndélé s visszaigazola sa to l az Eszko zo k Bé rlo  

a ltal mégjélo lt visszaada si ido pontig szo lo  hata rozott ido ré, a mégréndélé s visszaigazola sa t ko véto én jo n 
lé tré.   

 
Bérlő kötelezettségei 
 
49. Bé rlo  az Eszko zo két tartalmazo  bo ro ndo t vagy ha tizsa kot az Eszko zo kkél égyu tt kiva lo  a llapotban, 

hia nyméntésén a tvészi, é s azokat réndéltété sszéru én ko télés haszna lni. A Bé rlo  a mégréndélé s sora n 
élo zétésén ismértététt hazaé rkézé s napja n ko télés a Bé rbéado t - léhéto lég 3-4 o ra val a hazaé rkézé s élo tt - 
é rtésí téni az Eszko zo k visszaada sa nak/visszavé télé nék pontos hélyé ro l é s idéjé ro l. 

 
50. A Bé rlo  tudoma sul vészi, hogy az Eszko zo kré szigoru an tilos ba rmilyén matrica félragaszta sa (foto /kaméra 

éngédé lyék, csoport jélék stb.). Ezén szaba ly mégsé rté sé az Eszko zo k sza ndé kos mégronga la sa t jélénti, 
mély uta n nétto  50 € (o tvén éuro ) szérzo dé sszégé si ko tbé r fizéténdo  ké szu lé kénké nt. 

 
51. Bé rlo  ko télés gondoskodni az Eszko zo k Szolga ltato  sza ma ra to rté no  hia nytalan visszasza llí ta sa ro l. A 

Szolga ltato  a ltal méga llapí tott hia nyt a Bé rlo  mindén ésétbén ko télés élfogadni. 
 
Szolgáltató (jelen pontban: Bérbeadó) kötelezettségei 
 
52. Bé rbéado  va llalja, hogy a ko vétkézo  Eszko zo két biztosí tja a Bé rlo nék: 

a. Igé nyélt darabsza mu  ado ké szu lé k + 1 darab éxtra (TX) mikrofonnal  
b. Tartalé k élémék 
c. Igé nyélt darabsza mu  vévo ké szu lé k + 2 db éxtra (20 ké szu lé ksza m alatt), ~10% éxtra (25 db vagy a 

fo lo tt mégréndélt ké szu lé ksza m ésété n)   
d. Egyszérhaszna latos fu lhallgato bo l a mégréndélt ké szu lé ksza m + 10 % éxtra kéru l a tada sra 
e. Ké szu lé kékét tartalmazo  TGS bo ro nd vagy TGS ha tizsa k 

 
53. Bé rbéado  kiza ro lag a Bé rlo  a ltal igé nyélt Eszko zo két sza mla zza ki a Bé rlo  félé , a plusz ké szu lé kék dí ja t ném, 

azok biztonsa gi tartalé kok. Az élhaszna lt (égyszérhaszna latos) fu lhallgato k az utasokna l maradnak, azokat 
a Bé rbéado  ré szé ré ném kéll visszaszolga ltatni.  

 
54. Abban az ésétbén, ha az égyszér haszna latos fu lhallgato kbo l to bb kéru l mégréndélé sré, mint az 

ado ké szu lé kbo l, u gy a mégréndélt égyszér haszna latos fu lhallgato k sza ma alapja n kéru l az o sszég 
kisza mla za sra. 
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55. A mégréndélé sbén ro gzí tétt élo zétés igé ny ésété n Bé rbéado  a nagyothallo  utasok ré szé ré AM1 tipusu  
fu lhallgato t biztosí t féla r élléné bén, mélynék dí ja darabonké nt 1000 ft + A fa, vagy 2,5€ + A fa / darab. 

56. Bé rbéado  va llalja, hogy az Eszko zo két kifoga stalan a llapotban, u j élémékkél adja a t a Bé rlo nék. A Bé rbéado  
a csoport indula sa élo tt mindén informa cio t a tad a csoportot vézéto  idégénvézéto nék, é s téléfonon 
kérésztu l su rgo s ésétékré téléfonos assziszténcia t biztosí t (+36 30 721 2736). 

 
Bérleti díj 
 
57. Az aktua lis bé rlét dí jakro l a Félhaszna lo , illétvé a Bé rlo  a Porta l „Dí jaink” fu l alatt ta jé kozo dhat. 

 
●      Rövid távú bérlés (1-3 nap esetén): 480 Ft + ÁFA/ fő/nap 
● Hosszú távú bérlés (4. naptól): 430 Ft + ÁFA/ fő/nap 
Valamint euróban történő fizetés esetén: 
●      Rövid távú bérlés (1-3 nap esetén): 1,75€ + ÁFA/ fő/nap 
● Hosszú távú bérlés (4. naptól): 1,5€ + ÁFA/ fő/nap 

 
Mindén bé rléti dí j tartalmazza az égyszér haszna latos fu lhallgato k, élémék é s tartalé k ké szu lé kék 
a ra t. 
 
Tova bba  a fénti 52.  pont a) alpontban hivatkozott 1 db extra ado ké szu lé két a Szolga ltato  
ingyénésén biztosí tja, azonban tova bbi éxtra ado ké szu lé k igé nylé sé ésété n a Szolga ltato  500, -Ft 
+ ÁFA, vagy 2€ + ÁFA / adókészülék / nap féla rat sza mí t fél. 

 
Szerződésszegés, kötbér 
 
58. Abban a ném va rt ésétbén, aménnyibén Bé rlo , vagy névé bén élja ro  ko zrému ko do jé az Eszko zo k 

 
•  birtoka t ké sédélmésén adja vissza, u gy mindén ké sédélmés napra ko tbé rt ko télés fizétni, amélynék 

napi o sszégé a napi Bé rléti dí j 100 (sza z) sza zalé ka, é s amély mindén ké sédélmés napon 
automatikusan ésédé késsé  va lik;  

•  birtoka t hata rido bén, dé akké pp adja vissza, hogy azokon fizikai sé ru lé s la tszik, u gy ko tbé rt ko télés 
fizétni, mélynék o sszégé vévo  égysé génké nt nétto  75 € (hétvéno t éuro ), é s ado  égysé génké nt nétto  
150 € (sza zo tvén éuro ) é s amély a visszaada skor égy o sszégbén ésédé késsé  va lik; az Eszko zo kbén 
ba rmilyén csélékmé nyé vél, vagy mulaszta sa val az Eszko zo két mu ko dtéto , vagy mu ko dé su két ségí to  
szoftvér tartalma t mégva ltoztatja u gy ko tbé rt ko télés fizétni, mélynék o sszégé vévo  égysé génké nt 
nétto  75 € (hétvéno t éuro ), é s ado  égysé génké nt nétto  150 € (sza zo tvén éuro ) é s amély a 
visszaada skor égy o sszégbén ésédé késsé  va lik; 

•  az Eszko zo k birtoka t lopa s, élvészté s miatt égya ltala n ném adja vissza u gy ko tbé rt ko télés fizétni, 
mélynék o sszégé vévo  égysé génké nt nétto  75 € (hétvéno t éuro ), é s ado  égysé génké nt nétto  150 € 
(sza zo tvén éuro ) é s amély a visszaada s napja n égy o sszégbén ésédé késsé  va lik. Félék ro gzí tik, hogy 
a ko tbé r mégfizété sé ném é rinti Bé rbéado  égyé b vagyonjogi igé nyéinék az é rvé nyésí théto sé gé t é s 
ném mino su l ka ra tala nynak sém. 

 
59. Aménnyibén az Eszko zo két Bé rlo  ném az a tvé télkori a llapotban adja vissza, u gy az é rté kcso kkéné st, vagy 

a hélyréa llí ta si-, vagy javí ta si ko ltsé gét Bé rbéado  jogosult az a ltala kiva lasztott szémé llyél félmé rétni é s az 
í gy méga llapí tott o sszégét Bé rlo  az ésétlégés ko tbé rén félu l ko télés Bé rbéado nak mégté rí téni Bé rbéado  
vonatkozo  sza mla ja é s fizété si félszo lí ta sa szérint. 

 
60. Bé rlo  ké sédélmés fizété sé ésété n Bé rbéado  ké sédélmi kamatra jogosult a Ptk. szaba lyaira figyélémmél, az 

ott méghata rozott mé rté kbén. 
 

61. Abban a ném va rt ésétbén, aménnyibén Bé rlo vél szémbén Bé rbéado nak a bé rléti jogviszonybo l érédo én 
ko vétélé sé méru l fél, u gy Bé rbéado  jogosult a téljésí té s é rdéké bén a ko vétélé sé kézélé sé vél harmadik 
szémé lyt mégbí zni é s ézén harmadik szémé ly félé  Bé rlo  adatait tova bbí tani, tova bba  a béhajta s ko ltsé géit 
o sszégszéru  korla toza s né lku l Bé rlo ré a tha rí tani. 

 
Felelősség, titoktartás 
 
62. A Bé rbéado  szavatolja, hogy az a tada sra kéru lo  Eszko zo k mu ko do ké pés a llapotban vannak, í gy a haszna lat 

sora n valo  méghiba soda sé rt Bé rbéado t félélo ssé g ném térhéli, kijaví ta si, vagy kicséré lé si ko télézéttsé gé 
ném a ll fénn. 
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63. Bé rlo  az Eszko zo k haszna lata t a mégréndélé sbén még ném jélo lt szémé lyék ré szé ré mé g ido légésén sém 
éngédhéti a t. Félék ro gzí tik, hogy Bé rbéado  azon szémé lyékkél szémbén, akik a jélén szérzo dé s hata lya 
alatt az Eszko zo két Bé rlo  hozza ja rula sa val, vagy ané lku l kipro ba lja k, sémmifé lé félélo ssé ggél ném 
tartozik, az ilyén szémé lyékkél jogviszonyba Bé rbéado  ném kéru l. 

 
64. Félék ro gzí tik, hogy a jélén Szérzo dé ssél szaba lyozott jogviszonyuk tékintété bén az égyés igé nyéik 

élé vu lé sé t a téljésí té sré ira nyulo  í ra sbéli félszo lí ta s mindén ésétbén mégszakí tja. 
 
 
65. Az Eszko zo k Bé rlo , vagy harmadik szémé lyék a ltal valo  haszna lata, vagy kipro ba la sa sora n kélétkézo  

égé szsé gu gyi ko vétkézmé nyéké rt Bé rbéado  félélo ssé gét ném va llal. Abban a ném va rt ésétbén, ha a bé rléti 
jogviszony alatt, vagy Bé rlo  birtok visszaada si ké sédélmé ido tartama ban kélétkézétt égé szsé gu gyi 
a llapottal, vagy ésémé nnyél kapcsolatban é rvé nyésí t ba rki Bé rbéado val szémbén, u gy Bé rlo  ko télés 
Bé rbéado t azonnal Bé rbéado  érré ira nyulo  í ra sbéli félszo lí ta sa nak mégfélélo én méntésí téni ézén 
harmadik szémé llyél szémbén é s a jélén pontra tékintéttél Bé rbéado na l félméru lo  mindén igazolt 
ko ltsé gét ko tbé r jogcí mé n mégté rí téni Bé rbéado  ré szé ré a Bé rbéado  a ltal í ra sban méghata rozott 
ésédé késsé ggél. 

 
66. Félék ko lcso no sén ko télézik magukat, hogy a szérzo dé ssél kapcsolatos, tova bba  a szérzo dé s mégko té sé 

é s téljésí té sé sora n a ma sik fé llél kapcsolatban tudoma sukra jutott informa cio kat bizalmasan, u zléti 
titokké nt kézélik, azokat ném bocsa tja k harmadik szémé ly réndélkézé sé ré é s ném hozza k 
nyilva nossa gra.  

 
VIII. TÁJÉKOZTATÁS FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ BÉRLŐT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI JOGRÓL, A 

VISSZAKÜLDÉS FOGYASZTÓT TERHELŐ KÖLTSÉGEIRŐL 
 
Elállási jog 
 
1. A jogszaba ly szérint fogyaszto nak mino su lo  Bé rlo t a fogyaszto  é s va llalkoza s ko zo tti szérzo dé sék ré szlétés 

szaba lyairo l szo lo  45/2014 (II. 26.) Korma nyréndélét (a tova bbiakban: Korma nyréndélét) é rtélmé bén, a 
Korma nyréndélét 20. § szérinti, 14 napos indokola s né lku li éla lla si é s félmonda si jog a Porta lon kérésztu l 
mégréndélt Eszko zo k vonatkoza sa ban az ala bbiak szérint illéti még. 
 

2. A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, 
ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó 
tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti a 
Bérlőt nem illeti meg a 20. § szerinti, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondási jog, tekintettel 
a Kormányrendelet 29. § (1) a) pontjának rendelkezésére, miszerint a fogyasztó nem gyakorolhatja 
a 20. § szerinti jogát a jelen pont szerinti esetben. 
 

3. Fogyasztónak minősülő Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés 
létrejötte és az Eszközök átadásnak határideje között 14 nap nem telik el, úgy elállási jog nem illeti 
meg, továbbá az Eszközök átvételét követően felmondási jog nem illeti meg. 

 
4. Az éla lla s é s félmonda s joga vonatkoza sa ban a jélén pont szérinti Bé rlo n a tova bbiakban kiza ro lag a 

jogszaba lyok szérinti Fogyaszto  é rténdo . 
 
5. Az éla lla si, félmonda si jog hata ridéjé nék kézdo  ido pontja: 

a) az Eszko z, 
b) to bb Eszko z szolga ltata sakor az utolja ra szolga ltatott Eszko znék, 

a Bé rlo  vagy az a ltala mégjélo lt, a fuvarozo to l élté ro  harmadik szémé ly a ltali a tvé télé nék napja. 
 
6. A Fogyaszto  a fénti éla lla si joga t a szérzo dé s mégko té sé nék napja é s az Eszko z a tvé télé nék napja ko zo tti 

ido szakban gyakorolhatja a fénti élté ré sékkél. 
 
Az elállási jog gyakorlásának menete, módja 
 
7. A Bé rlo  az éla lla si, vagy félmonda si joga t vagy a Korma nyréndélét 2. sza mu  méllé klété szérinti, jélén A SZF-

héz csatolt forma lévé lén, vagy érré vonatkozo  égyé rtélmu  nyilatkozata u tja n gyakorolhatja, amélyét 
ko télés éljuttatni a Szolga ltato  jélén A SZF-bén méghata rozott postací mé ré vagy a 
booking@tourguidesístem.hu éléktronikus lévélézé si cí mé ré. Az éla lla si, illétvé félmonda si jog 
gyakorla sa hata rido bén to rté nik, ha azt a Bé rlo  az élo zo  békézdé sbén foglalt hata rido bén élku ldi. A Bé rlo t 

mailto:booking@tourguidesístem.hu
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térhéli annak bizonyí ta sa, hogy az éla lla si vagy félmonda si joga t a jélén békézdé sbén foglaltakkal 
o sszhangban é s hata rido bén gyakorolta. 

 
8. Postai u ton to rté no  jélzé s alkalma val a posta ra ada s da tuma t, é-mailén kérésztu l to rté no  é rtésí té s ésété n 

az é-mail élku ldé sé nék idéjé t vészi figyélémbé a Szolga ltato  a hata rido  sza mí ta s szémpontja bo l. A Bé rlo  
lévélé t aja nlott ku ldémé nyké nt ko télés posta ra adni, hogy hitélt é rdémlo én bizonyí thato  légyén a félada s 
da tuma. 

 
9. A Bé rlo  jélén pont szérinti éla lla si joga nak gyakorla sa ésété n a Szolga ltato  haladé ktalanul, dé légké so bb a 

nyilatkozat Szolga ltato  a ltal to rté no  ké zhézvé télé to l sza mí tott 14 napon bélu l visszaté rí ti a Bé rlo  a ltal 
téljésí tétt valaménnyi éllénszolga ltata st, idéé rtvé a téljésí té ssél o sszéfu ggé sbén félméru lt ko ltsé gékét is. 

 
10. A visszaté rí té s u gy to rté nik, hogy a Szolga ltato  a visszaku ldo tt Eszko z ké zhézvé télé t ko véto  14 napon bélu l, 

banki a tutala ssal té rí ti vissza a Bé rlo nék a bé rléti dí j élléné rté ké t, amélynék é rdéké bén a Bé rlo  ko télés az 
éla lla si jog gyakorla sa ro l szo lo  nyilatkozata ban banksza mlasza ma t, ahova a visszaté rí té st ké ri, féltu ntétni. 
Aménnyibén a Bé rlo  banksza mlasza mmal ném réndélkézik, vagy azt ném tu ntéti fél, a Szolga ltato  téléfonon 
vagy é-mailbén félvészi a kapcsolatot a Bé rlo vél a visszaté rí té s mo dja nak égyéztété sé ro l, ilyén ésétbén is a 
visszaku ldo tt Eszko zo két a Szolga ltato  a ltal to rté no  ké zhézvé télé to l sza mí tott 14 napon bélu l kéru l sor a 
visszaté rí té sré. 

 
11. A Bé rlo t a visszaté rí té sbo l ado do an sémmilyén to bblétdí j ném térhélhéti. 
 
12. A Szolga ltato  mindaddig visszatarthatja a visszaté rí té st, amí g a Va sa rlo to l ném kapta vissza a mégréndélt 

Eszko zt, vagy a Bé rlo  hitélt é rdémlo én ném igazolta, hogy az Eszko zt a Szolga ltato nak visszaku ldté; a kétto  
ko zu l a kora bbi ido pontot kéll figyélémbé vénni. 

 
13. A fogyaszto  éla lla sa, illétvé félmonda sa ésété n a mégréndélt é s ma r ésétlégésén ké zhéz kapott Eszko zt 

ko télés légké so bb 14 napon bélu l a Szolga ltato  jélén A SZF-bén mégjélo lt cí mé ré visszaku ldéni. A hata rido  
bétartottnak mino su l, ha a Bé rlo  a 14 napos hata rido  létélté élo tt élku ldi (posta ra adja vagy az a ltala 
mégréndélt futa rnak a tadja) az Eszko zt. 

 
14. A visszaku ldé ssél, illétvé visszajuttata ssal ja ro  ko ltsé gék a fogyaszto t térhélik. A Szolga ltato nak az 

uta nvé ttél visszaku ldo tt csomagot ném a ll mo dja ban a tvénni. Az Eszko z visszaku ldé sé nék ko ltsé gé n kí vu l 
az éla lla s kapcsa n a Bé rlo t sémmilyén ma s ko ltsé g ném térhéli. 

 
15. Ha a fogyaszto  az Eszko zt sé ru ltén ku ldi vissza, ko télés az Eszko z kiskéréskédélmi vé téla ra t a 

Szolga ltato nak mégté rí téni. A Szolga ltato  ko vétélhéti az Eszko z jéllégé nék, tulajdonsa gainak é s 
mu ko dé sé nék méga llapí ta sa hoz szu ksé gés haszna latot méghalado  haszna latbo l érédo  é rté kcso kkéné s, 
illétvé é sszéru  ko ltsé géinék mégté rí té sé t. 

 
IX. HIBÁS TELJESÍTÉS 
 
Kellékszavatosság 
 
1. Fogyaszto  a Szolga ltato  hiba s téljésí té sé ésété n a Szolga ltato val szémbén kéllé kszavatossa gi igé nyt 

é rvé nyésí thét a Polga ri To rvé nyko nyvro l szo lo  2013. é vi V. to rvé ny szaba lyai szérint. 
 
2. A Szolga ltato  hiba san téljésí t, ha a szolga ltata s a téljésí té s ido pontja ban ném félél még a szérzo dé sbén vagy 

jogszaba lyban méga llapí tott mino sé gi ko vétélmé nyéknék. Ném téljésí t hiba san a Szolga ltato , ha a jogosult 
a hiba t a szérzo dé sko té s ido pontja ban ismérté, vagy a hiba t a szérzo dé sko té s ido pontja ban ismérnié 
kéllétt. 

 
3. Fogyaszto  é s a Szolga ltato  ko zo tti szérzo dé s ésété n az éllénkézo  bizonyí ta sa ig vé lélmézni kéll, hogy a 

téljésí té st ko véto  hat ho napon bélu l a fogyaszto  a ltal félismért hiba ma r a téljésí té s ido pontja ban mégvolt, 
kivé vé, ha é vé lélém a dolog térmé szété vél vagy a hiba jéllégé vél o sszéégyéztéthététlén. 

 
4. Olyan szérzo dé s alapja n, amélybén a félék ko lcso no s szolga ltata sokkal tartoznak, a Szolga ltato  a hiba s 

téljésí té sé rt kéllé kszavatossa ggal tartozik. 
 
5. Kéllé kszavatossa gi igé nyé alapja n a Fogyaszto  va laszta sa szérint ké rhét kijaví ta st vagy kicséré lé st, kivé vé, 

ha az ézék ko zu l a Fogyaszto  a ltal va lasztott igé ny téljésí té sé léhététlén vagy a Szolga ltato  sza ma ra ma s 
igé nyé téljésí té sé héz ké pést ara nytalan to bblétko ltsé ggél ja rna. Ha a kijaví ta st vagy a kicséré lé st ném ké rté, 
illétvé ném ké rhétté, u gy igé nyélhéti az éllénszolga ltata s ara nyos lésza llí ta sa t vagy a hiba t a Szolga ltato  
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ko ltsé gé ré fogyaszto  is kijaví thatja, illétvé ma ssal kijaví ttathatja vagy – vé gso  ésétbén – a szérzo dé sto l is 
éla llhat. Jélénté ktélén hiba miatt éla lla snak nincs hélyé. 

 
6. A Fogyaszto  a va lasztott kéllé kszavatossa gi joga ro l ma sikra té rhét a t. Az a tté ré ssél okozott ko ltsé gét 

ko télés a Szolga ltato nak mégfizétni, kivé vé, ha az a tté ré sré a Szolga ltato  adott okot, vagy az a tté ré s 
égyé bké nt indokolt volt. 

 
7. A Fogyaszto  a hiba félfédézé sé uta n ké sédélém né lku l ko télés a hiba t a Szolga ltato val ko zo lni. A Fogyaszto  

é s a Szolga ltato  ko zo tti szérzo dé s ésété n a hiba félfédézé sé to l sza mí tott ké t ho napon bélu l ko zo lt hiba t 
ké sédélém né lku l ko zo ltnék kéll tékinténi. A ko zlé s ké sédélmé bo l érédo  ka ré rt a fogyaszto  félélo s. 
Fogyaszto  é s a Szolga ltato  ko zo tti szérzo dé s ésété n a Fogyaszto  kéllé kszavatossa gi igé nyé a téljésí té s 
ido pontja to l sza mí tott ké t é v alatt é vu l él. 

 
8. Ném fogyaszto nak mino su lo  Va sa rlo val ko to tt szérzo dé s ésété n a jogosult az a tvé tél ido pontja to l sza mí tott 

1 é vés élé vu lé si hata rido  alatt é rvé nyésí théti szavatossa gi igé nyéit. 
 
Termékszavatosság 
 
9. Az Eszko z hiba ja ésété n a Fogyaszto  - va laszta sa szérint – kéllé kszavatossa gi jogot vagy térmé kszavatossa gi 

igé nyt é rvé nyésí thét. 
 
10. Térmé kszavatossa gi igé nyké nt a Fogyaszto  kiza ro lag a hiba s Eszko z kijaví ta sa t vagy kicséré lé sé t ké rhéti. 
 
11. Az Eszko z akkor hiba s, ha az ném félél még a forgalomba hozatalakor hata lyos mino sé gi ko vétélmé nyéknék 

vagy ha ném réndélkézik a gya rto  a ltal adott léí ra sban széréplo  tulajdonsa gokkal. 
 
12. Térmé kszavatossa gi igé nyé t a Fogyaszto  a Térmé k gya rto  a ltali forgalomba hozatala to l sza mí tott ké t é vén 

bélu l é rvé nyésí théti. E hata rido  éltélté vél é jogosultsa ga t élvészti. 
 
13. Térmé kszavatossa gi igé nyé t a Fogyaszto  kiza ro lag az ingo  dolog gya rto ja val vagy forgalmazo ja val szémbén 

gyakorolhatja. A térmé k hiba ja t térmé kszavatossa gi igé ny é rvé nyésí té sé ésété n a Fogyaszto nak kéll 
bizonyí tania. 

 
14. A gya rto  (forgalmazo ) kiza ro lag akkor méntésu l térmé kszavatossa gi ko télézéttsé gé alo l, ha bizonyí tani 

tudja, hogy: 
 

i) a térmé két ném u zléti tévé kénysé gé ko ré bén gya rtotta, illétvé hozta forgalomba, vagy 
ii) a hiba a tudoma ny é s a téchnika a lla sa szérint a forgalomba hozatal ido pontja ban ném volt 

félismérhéto  vagy 
iii) a térmé k hiba ja jogszaba ly vagy ko télézo  hato sa gi élo í ra s alkalmaza sa bo l éréd.  

 
A gya rto nak (forgalmazo nak) a méntésu lé shéz élégéndo  égy okot bizonyí tania. 

 
Úgyanazon hiba miatt kéllé kszavatossa gi é s térmé kszavatossa gi igé ny égyszérré, égyma ssal pa rhuzamosan 
ném é rvé nyésí théto . Térmé kszavatossa gi igé ny érédmé nyés é rvé nyésí té sé ésété n azonban a kicséré lt 
Térmé kré, illétvé kijaví tott ré szré vonatkozo  kéllé kszavatossa gi igé ny a gya rto val szémbén é rvé nyésí théto . 

 
Jótállás 
 
15. A Szolga ltato  jo ta lla st ném va llal. 
 
X. PANASZKEZELÉS, VITÁK RENDEZÉSE 
 
1. A Porta llal kapcsolatos panaszokat a Szolga ltato hoz í ra sban, béléé rtvé a postai u ton, éléktronikus lévé lbén 

(é-mailbén) mégku ldo tt panaszokat is, léhét béjélénténi a Szolga ltato  ala bbi élé rhéto sé géin: 
 
I ra sbéli panasz béjélénté sé nék cí mé: 1067 Budapest, Csengery utca 49. 
 
Szolga ltato  szé khélyé: 2040 Budaörs, Petőfi utca 44. 
Szolga ltato  postací mé: 1067 Budapest, Csengery utca 49. 
Szolga ltato  é-mail cí mé: booking@tourguidésystém.hu 
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2. Szo béli panasz bényu jta sa ésété n a panaszro l jégyzo ko nyvét kéll félvénni, a panaszt még kéll vizsga lni é s 
szu ksé g szérint, aménnyibén az léhétsé gés, azt azonnal orvosolni kéll, éllénkézo  ésétbén 30 napon bélu l ki 
kéll vizsga lni é s í ra sban kéll a vizsga lat érédmé nyé ro l a panaszt tévo  Bé rlo t ta jé koztatni. 

 
3. I ra sbéli panasz bényu jta sa ésété n a panaszt a Szolga ltato  30 napon bélu l vizsga lja ki, é s ézén hata rido n 

bélu l a Szolga ltato  szinté n í ra sban é rdémi va laszt ku ld a panaszt tévo  Bé rlo nék. Ha a Szolga ltato  a panaszt 
élutasí tja, ko télés azt mégindokolni. 

 
4. Ha a Fogyaszto  fogyaszto i jogainak mégsé rté sé t é szléli, jogosult panasszal fordulni a lako hélyé szérint vagy 

a Szolga ltato  szé khélyé szérint illété kés fogyaszto vé délmi hato sa ghoz. A panasz élbí ra la sa t ko véto én a 
hato sa g do nt a fogyaszto vé délmi élja ra s léfolytata sa ro l. 

 
5. A Szolga ltato  szé khélyé szérint illété kés fogyaszto vé délmi hato sa g: 

 
Budapést Fo va ros Korma nyhivatala 
Mu szaki, Engédé lyézé si é s Fogyaszto vé délmi Fo oszta ly, Fogyaszto vé délmi Oszta ly 
 
Cí m: 1052 Budapést, Va rosha z u. 7. 
Postací m: 1364 Budapést, Pf.: 144. 
Téléfonsza m: +36-1 450-2598 
E-mail: fogyvéd_kmf_budapést@bfkh.gov.hu 
 
Ú gyfé lszolga lat (rézsipont): 
1052 Budapést, Va rosha z u. 7. 
 

6. A térmé kék mino sé gé vél, biztonsa gossa ga val é s a térmé kfélélo ssé gi szaba lyok alkalmaza sa val, valamint a 
szérzo dé s mégko té sé vél é s téljésí té sé vél kapcsolatos fogyaszto i jogvita bí ro sa gon kí vu li, bé ké s réndézé sé 
cé lja bo l a Fogyaszto  élja ra st kézdémé nyézhét a lako hélyé vagy tarto zkoda si hélyé szérint illété kés 
bé ké ltéto  téstu létné l, illétvé fordulhat a Szolga ltato  szé khélyé szérint illété kés szakmai kamara méllétt 
mu ko do  bé ké ltéto  téstu léthéz. Bé ké ltéto  Téstu létré vonatkozo  szaba lyok alkalmaza sa ban fogyaszto nak 
mino su l a ku lo n to rvé ny szérinti civil szérvézét, égyha z, ta rsasha z, laka sszo vétkézét, mikro-, kis- é s 
ko zé pva llalkoza s is, aki a rut vész, réndél, kap, haszna l, igé nybé vész, vagy az a ruval kapcsolatos 
kéréskédélmi kommunika cio , aja nlat cí mzéttjé. 

  
A Budapésti Bé ké ltéto  Téstu lét élé rhéto sé géi: 

 
1016 Budapést, Krisztina krt. 99. III. ém. 310. 
Lévélézé si cí m: 1253 Budapést, Pf.: 10. 
E-mail cí m: békéltéto.téstulét@bkik.hu 
Fax: 06 (1) 488 21 86 
Téléfon: 06 (1) 488 21 31 

 
7. Aménnyibén a Bé rlo  a Szolga ltato  ba rmély nyilatkozata t ném tartja kiélé gí to nék, az ésétlégés bí ro sa gi 

jogé rvé nyésí té sén kí vu l az ala bbi fo rumokhoz fordulhat: 
 

Gazdasa gi Vérsényhivatal 
1054 Budapést, Alkotma ny u. 5. 
Lévé lcí m: 1245 Budapést 5. Pf.1036 
Téléfon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905 
(fogyaszto  mégté vészté sé ésété n) 
 
Némzéti Mé dia- é s Hí rko zlé si Hato sa g Hivatala 
H-1133 Budapést, Viségra di u. 106. 
Postací m: 1376 Budapést, Pf: 997. 
Tél: 36 1 468 0500, Fax: 36 1 468 0680 
é-mail cí m: info@nmhh.hu 

 
XI. TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK 
 
1. A Porta l a hozza  tartozo  applika cio kkal, szoftvérékkél, dokuménta cio val, forra s é s ta rgyi ko dokkal, grafikai, 

szo végés é s égyé b anyagokkal, béléé rtvé a tourguidesystem élnévézé st, logo t, a szérzo i jogro l szo lo  1999. 
é vi LXXVI. to rvé ny a ltal vé détt szérzo i alkota s, amélyékén a Szolga ltato  réndélkézik kiza ro lagos 
tulajdonjoggal é s szérzo i vagyoni jogokkal. 

mailto:info@nmhh.hu
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2. A Porta l é s az azon mégjéléno  ba rmély tartalom ba rmilyén félhaszna la sa é s ba rmilyén félhaszna la sa nak 

éngédé lyézé sé a Szolga ltato  éngédé lyé né lku l tilos. 
 
3. A Porta l, valamint a Porta lhoz fu zo do  mindén szabadalom, szérzo i jog, mintaoltalom, u zléti titok, know-

how é s égyé b széllémi alkota shoz fu zo do  jog a Szolga ltato  kiza ro lagos tulajdona t é s jogosultsa ga t ké pézi 
é s a Szolga ltato  kiza ro lagos tulajdona ban é s jogosultsa ga ban marad fu ggétlénu l atto l, hogy a Porta l 
élhélyézkédé sé szérinti orsza g jogszaba lyai szérint ézék ku lo n élisméré sré vagy béjégyzé sré kéru lték-é. 

 
4. A Félhaszna lo , illétvé a Bé rlo  ném hajthat vé gré olyan inté zkédé st é s ném tanu sí that olyan magatarta st, 

amély a Szolga ltato  széllémi alkota sokhoz fu zo do , tulajdonjogi vagy égyé b jogait mégsé rti, illétvé 
vészé lyéztéti, vagy amély a ltal a Porta llal kapcsolatban jogot széréz. 

 
5. A Szolga ltato  tulajdona t ké pézi é s a Szolga ltato  kiza ro lagos jogosultsa gi ko ré bé tartozik a Porta l ba rmilyén 

to bbszo ro zé sé vél, léfordí ta sa val, mo dosí ta sa val, a talakí ta sa val, forra sko dja nak visszaféjté sé vél, 
félto ré sé vél é s a Porta lbo l sza rmaztatott térmé kkél kapcsolatos mindén jog, é s u jabb szoftvér, réndszér 
vérzio  vagy érédmé ny, idéé rtvé a Porta l ba rmély féjlészté sé t vagy tova bbféjlészté sé t is. 

 
6. A Félhaszna lo  va llalja, hogy a Porta lro l ném ta volí t él sémmilyén titoktarta sra, vé djégyré é s széllémi 

tulajdonjogra vonatkozo  ta jé koztata st é s jogkézélé si adatot. 
 
7. A Porta lon mégjéléno  tourguidésystém mégnévézé s é s logo  félhaszna la sa ra a Félhaszna lo  ném jogosult. 

Ezén mégjélo lé sékét a Szolga ltato  kiféjézétt é s élo zétés í ra sbéli jo va hagya sa né lku l harmadik szémé lyék 
sémmilyén mo don ném haszna lhatja k, ném térjészthétik, é s ném téhétik ko zzé . 

 
8. A Félhaszna lo  ném jogosult a Porta l é s annak tartalma sémmilyén félhaszna la sa ra. 

 
XII. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS 
 
1. A Szolga ltato  a Porta lt „adott a llapota ban”, „mindén hiba ja val égyu tt” é s „mégtékintétt forma ja ban” 

biztosí tja a Félhaszna lo knak, illétvé Bé rlo nék é s a mégfélélo  mino sé ggél, téljésí tmé nnyél, pontossa ggal, 
érédmé nyéssé ggél kapcsolatos téljés kocka zat a va sa rlo t térhéli. 

 
2. A Félhaszna lo  é s Bé rlo  ko télés a Porta l haszna lata hoz szu ksé gés hardvért é s szoftvérés ko rnyézétét 

biztosí tani. 
 
3. A Szolga ltato  kiza rja félélo ssé gé t mindazon okokbo l érédo  ko vétkézmé nyéké rt, amélyék ném tartoznak a 

Szolga ltato  jélén szérzo dé s ta rgya ba tartozo  tévé kénysé gé héz. A Szolga ltato  ném tartozik félélo ssé ggél 
azé rt, hogy a Félhaszna lo , a Bé rlo  vagy harmadik szémé ly a Porta lt milyén mo don é s milyén cé lra haszna lja 
– í gy ku lo no sén ném tartozik félélo ssé ggél azé rt, hogy a Félhaszna lo , Bé rlo  vagy harmadik szémé ly a Porta l 
haszna lata sora n tévé kénysé gé t az arra vonatkozo  jogszaba lyok é s égyé b szérzo dé sék réndélkézé sé nék 
mégfélélo én gyakorolja-é. 

 
4. A Félhaszna lo  é s Bé rlo  ko téléssé gé, hogy haladé ktalanul ko zo ljé a Szolga ltato val, aménnyibén hiba t é szlél, 

tova bba  az ézzél kapcsolatos mindén ko ru lmé nyt. A Félhaszna lo , illétvé Bé rlo  ko télézéttsé gét va llal arra, 
hogy a Szolga ltato  u tmutata sainak mégfélélo én szorosan égyu ttmu ko dik a Szolga ltato val a hiba 
méghata roza sa, illétvé a hiba élha rí ta sa sora n. A Félhaszna lo , illétvé Bé rlo  ko télés a hibabéjélénté s sora n a 
Szolga ltato  a ltal ké rt mindén informa cio t a Szolga ltato val ko zo lni. 

 
5. A Félhaszna lo , illétvé Bé rlo  ko télés a Porta lt haszna lo  észko zé n lé vo  programokat é s adata lloma nyokat 

réndszérésén ménténi, illétvé azok mégo rzé sé ro l gondoskodni. A Szolga ltato  a Félhaszna lo , illétvé Bé rlo  
Porta lt is haszna lo  észko zéin ta rolt égyé b szoftvértérmé kék, illétvé adatfilé-ok méghiba soda sa é rt, 
adatvészté sé rt, illétvé az ébbo l érédo  ko vétkézmé nyéké rt ném va llal félélo ssé gét, ézé rt Félhaszna lo , illétvé 
Bé rlo  az adatta rolo kat é rinto  tévé kénysé gé sora n ko télés ku lo no s gondossa ggal élja rni. 

 
6. A Porta l csak jogtiszta é s ví rusméntés ko rnyézétbén mu ko dik. A Szolga ltato  kiza rja félélo ssé gé t a 

jogosulatlan hozza fé ré sbo l, ném réndéltété sszéru  haszna latbo l, hardvér hiba bo l, vagy ném mégfélélo  
u zéméltété si ko rnyézétbo l (idéé rtvé az a ramkimarada st is) érédo  ko vétkézmé nyéké rt, 
méghiba soda soké rt. A Porta lon valo  va sa rla s félté télézi a Félhaszna lo , illétvé Bé rlo  ré szé ro l az Intérnét 
téchnikai é s mu szaki korla tainak ismérété t é s a téchnolo gia val égyu tt ja ro  hibaléhéto sé gék élfogada sa t. 

 
7. A Szolga ltato  ném tartozik félélo ssé ggél a Félhaszna lo  vagy ba rmély harmadik szémé lyné l a Félhaszna lo , 

illétvé Bé rlo  a ltal a Porta lhoz kapcsolt adatba zisokbo l, a Porta lon a Félhaszna lo , illétvé Bé rlo  a ltal 



14 

 

lé tréhozott adatba zisokbo l, a Porta lra a Félhaszna lo , illétvé Bé rlo  a ltal bévitt adatokbo l érédo én kélétkézo  
sémmilyén ka ré rt, ézé rt kiza ro lag a Félhaszna lo , illétvé Bé rlo  tartozik félélo ssé ggél. 

 
8. Szolga ltato  ném tartozik félélo ssé ggél a Porta lon széréplo  adatok, informa cio k hélyéssé gé é rt é s ézén 

adatok, informa cio k félhaszna la sa bo l érédo én ésétlégésén a Félhaszna lo na l, Bé rlo né l vagy ba rmély ma s 
harmadik szémé lyné l kélétkézo  ka roké rt. 

 
9. Szolga ltato  ném félélo s a Porta llal kapcsolatban sémmifé lé tartalomé rt, idéé rtvé ném kiza ro lagosan a 

jogsé rto , pontatlan, obszcé n, illétlén, fényégéto , ba nto , bécsmé rlo , sé rto  vagy to rvé nybé u tko zo  tartalmat, 
tova bba  ném tartozik félélo ssé ggél ba rmély harmadik fé l visélkédé sé é rt, adata tvitélé é rt vagy adataié rt. 

 
10. Szolga ltato  ném félélo s sémmifé lé ví rusé rt vagy a Porta l élé ré sé t é s haszna lata t béfolya solo  égyé b 

korla tozo  funkcio ké rt, a Porta lnak égyé b wébhélyékkél, szolga ltata sokkal, szoftvérékkél é s hardvérékkél 
valo  inkompatibilita sa é rt, sémmifé lé ké sléltété sé rt vagy hiba é rt, amélyét a Félhaszna lo  a Porta l haszna lata 
sora n mégfélélo  é s ido széru  forma ban vé gzétt adata tvitél vagy tranzakcio  kézdémé nyézé sé, léfolytata sa 
vagy béféjézé sé sora n é szlél, illétvé sémmifé lé ka ré rt vagy ko ltsé gé rt, amély a hivatkoza sokon kérésztu l 
élé rhéto , harmadik félék a ltal biztosí tott szolga ltata sok haszna lata bo l éréd, vagy azokhoz ba rmély mo don 
ko théto . 

 
11. A Szolga ltato  ném tartozik félélo ssé ggél, aménnyibén valamély hata rido t, vagy jélén A SZF szérinti féladatot 

vis maior – ku lo no sén térmé széti katasztro fa k, politikai ésémé nyék, a Szolga ltato  hata sko ré n kí vu la llo  
éngédé lyék, illétvé hato sa gi inté zkédé sék ké sédélmé vagy mégtagada sa, sztra jk, ko zu zémi, ta vko zlé si, 
kommunika cio s szolga ltata sok kimarada sa, szu nétélé sé stb. – okozataké nt mulaszt él, tova bba  
aménnyibén a téljésí té s vis maior ko vétkézté bén léhététlénu l. Úgyanézt a réndélkézé st kéll alkalmazni 
abban az ésétbén is, aménnyibén a vis maior ésémé nyéi a Szolga ltato , valamint annak alva llalkozo i, 
ko zrému ko do i, téljésí té si ségé déi téljésí té sé héz ko to dnék. 

 
12. Aménnyibén a Félhaszna lo t, illétvé a Bé rlo t a jélén A SZF alapja n olyan ka r é ri, amélyé rt a jélén A SZF szérint 

a Szolga ltato  félélo s, u gy a Félhaszna lo , illétvé Bé rlo  a ka rigé nyé t o sszésén légféljébb 500.000,- Ft, azaz 
O tsza zézér forintig jogosult é rvé nyésí téni a Szolga ltato val szémbén. A Szolga ltato  a félélo ssé gé t ké pézo  
ka rok ko zu l csak azoké rt félél, amélyék vonatkoza sa ban a Félhaszna lo  ka rigé nyé t – aménnyibén a 
jogszaba ly ro vidébb élé vu lé si vagy igé nyé rvé nyésí té si hata rido t ném a llapí t még – a ka r béko vétkézté to l, 
illétvé az arro l valo  tudoma sszérzé sto l sza mí tott 6 (hat) ho napon bélu l í ra sban béjéléntétté a 
Szolga ltato nak. Jélén pontban í rt réndélkézé s ném alkalmazhato  a sza ndé kosan okozott ka rra. 

 
13. Szolga ltato  tova bba  ném va llal félélo ssé gét sémmilyén ka ré rt vagy ko vétkézmé nyé rt, amély abbo l ado dik, 

hogy a Félhaszna lo , illétvé Bé rlo  a Porta l szolga ltata saihoz valo  hozza fé ré shéz szu ksé gés adatait éllopta k, 
éltulajdoní totta k vagy ma s mo don jogéllénésén mégszérézté k, vagy azt a Félhaszna lo  élvészí tétté. 

 
14. A Félhaszna lo , illétvé Bé rlo  kiféjézéttén lémond – a to rvé ny a ltal léhéto vé  tétt ko rbén – arro l, hogy a 

Szolga ltato  vézéto  tisztsé gvisélo jé vél szémbén a jélén szérzo dé ssél o sszéfu ggé sbén ba rmilyén ka rté rí té si 
vagy égyé b igé nyt é rvé nyésí tsén, kivé vé a vézéto  tisztsé gvisélo  a ltal sza ndé kosan okozott ka rt. A 
Szolga ltato  vézéto  tisztsé gvisélo jé érré a félélo ssé gkorla toza sra ko zvétlénu l hivatkozhat. 

 
XIII. A PORTÁL KARBANTARTÁSA 
 
1. A Szolga ltato  a Porta lt a saja t do nté si jogko ré bén, a ltala méghata rozott ido ko zo nké nt, mo don, tartalommal 

é s gyakorisa ggal tartja karban é s frissí ti. 
 

XIV. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA 
 
1. A jélén A SZF-ét a Szolga ltato  saja t do nté sé é s béla ta sa szérint jogosult égyoldalu an mo dosí tani. A 

mo dosí ta s indoka léhét ku lo no sén, dé ném kiza ro lagosan: 
 

a) a Szolga ltato  ko ru lmé nyéibén béko vétkézétt lé nyégés va ltoza s; 
b) a téchnolo gia lé nyégés va ltoza sa; 
c) jogszaba lyva ltoza s; 
d) a Szolga ltato  mu ko dé sé vél, gazdasa gi é rdékéivél, mu szaki vagy téchnikai léhéto sé géivél, 

gazda lkoda sa val, szolga ltata st béfolya solo  ko ru lmé nyéivél kapcsolatos ok. 
 
2. A Szolga ltato  az A SZF-ét, tova bba  a mo dosí ta ssal égysé gés szérkézétbé foglalt A SZF-ét ko télés a Porta lon 

jo l la thato  hélyén, a Porta l nyito oldala n, illétvé onnan ko zvétlénu l élé rhéto  mo don, ta rolhato , 
mégjéléní théto  é s nyomtathato  mo don ingyénésén ko zzé ténni. Az A SZF mo dosí ta s a ko zzé té télt ko véto  
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napon lé p hata lyba é s az A SZF mo dosí ta s mindén, az A SZF mo dosí ta s hata lyba lé pé sé uta n ko to tt é s azt 
mégélo zo én ko to tt szérzo dé sré is alkalmazando . 

 
3. Az A SZF mo dosí ta sa ro l a Szolga ltato  éléktronikus u ton é rtésí ti a Félhaszna lo kat oly mo don, hogy a 

Félhaszna lo  a mo dosí ta st ko véto  élso  Porta lra to rté no  bélé pé sékor égy félugro  ablakban ta jé koztatja a 
Félhaszna lo t az A SZF mo dosí ta sa ro l é s a mo dosí tott A SZF tartalma ro l. A Félhaszna lo  a Porta lra valo  
la togata ssal fogadja él az A SZF mo dosí ta st. 
 

4. Aménnyibén a Bé rlo  az A SZF mo dosí ta s éllén a ko zzé té télto l, illétvé az é rtésí té sto l (amélyik ké so bbi) 
sza mí tott 8 napon bélu l a Szolga ltato na l í ra sban ném tiltakozik, azt ra utalo  magatarta snak kéll tékinténi, 
améllyél a Fogyaszto  az A SZF mo dosí ta st kiféjézéttén élfogadta. 

 
5. Aménnyibén a Bé rlo  kiféjézéttén tiltakozik az A SZF mo dosí ta s éllén é s azt kiféjézéttén ném fogadja él, a 

Bé rlo  jogosult a Szolga ltato val fénna llo  szérzo dé sé t 15 napos félmonda si ido vél í ra sban félmondani. 
 
XV. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 
 
1. A Szolga ltato  a mégréndélé s visszaigazola sa t ko véto én a Bé rlo vél jélén A SZF alapja n fénna llo  szérzo dé sto l 

a lé gké so bb a (ko r)utaza s, va rosné zé s mégkézdé sé nék ido pontja t mégélo zo  48 (négyvénnyolc) o ra ig 
jogosult í ra sban éla llni, ézt ko véto én a Szérzo dé st – annak hata rozott tartama ra tékintéttél – ném jogosult 
félmondani.  

 
2. Bé rlo  jélén A SZF alapja n szolga ltato val fénna llo  szérzo dé sto l lé gké so bb a (ko r)utaza s, va rosné zé s 

mégkézdé sé nék ido pontja t mégélo zo  48 (négyvénnyolc) o ra ig jogosult í ra sban éla llni, ézt ko véto én a 
Szérzo dé st – annak hata rozott tartama ra tékintéttél – ném jogosult félmondani.  

 
3. Szolga ltato  jogosult a Bé rlo vél fénna llo  szérzo dé sé t azonnali hata llyal, í ra sban félmondani, ha a Va sa rlo  

su lyosan mégsé rti a jélén A SZF réndélkézé séit. 
 
4. Félék a jélén A SZF szérinti szérzo dé st jogosultak í ra sban ba rmikor ko zo s mégégyézé ssél mégszu ntétni. 
 
5. A Félhaszna lo val a jélén A SZF szérinti szérzo dé s hata rozatlan ido tartamra, mí g a Bé rlo vél a Bé rlo  a ltal 

méghata rozott hata rozott ido tartamra jo n lé tré.  
 

6. A Szolga ltato  é s Félhaszna lo  ko zo tt lé tréjo vo  a Félék a Ptk. szaba lyai szérint jogosultak félmondani.   
 
7. Ha a Bé rlo  a Szolga ltato nak a jélén A SZF szérinti szérzo dé s mégszégé sé vél ka rt okoz, ko télés azt téljés 

égé szé bén mégté rí téni. A ka rté rí té si ko télézéttsé g kitérjéd a Bé rlo  szérzo dé sszégé sé ko vétkézté bén 
béko vétkézétt tapado  ka rokra, ko vétkézmé nyés ka rokra, félélo ssé gi ka rokra, a Szolga ltato t é rt élmaradt 
haszonra é s a Szolga ltato  oldala n a ka r kiku szo bo lé sé héz félméru lt ko ltsé gékré. Valaménnyi, Bé rlo  a ltal 
okozott ka r a szérzo dé sko té s é s a ka rokoza s ido pontja ban élo ré la thato  ka rnak mino su l, amélyét a Bé rlo  
az A SZF élfogada sa val kiféjézéttén tudoma sul vész é s élfogad. 

 
XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. Aménnyibén jélén A SZF valamély réndélkézé sé é rvé nytélén vagy é rvé nytélénné  va lik, u gy éz a réndélkézé s 

a méga llapoda s to bbi réndélkézé sé t ném é rinti. 
 
2. A jélén A SZF-ré Magyarorsza g jogszaba lyai é s a magyar jog az ira nyado , é s az ébbo l érédo  jogvita k 

élbí ra la sa ra a magyar hato sa gok é s bí ro sa gok réndélkéznék joghato sa ggal. 
 
3. Jélén A SZF élva laszthatatlan méllé klété t ké pézi a Szolga ltato  é s a Bé rlo  ko zo tt lé tréjo vo  szérzo dé snék. Az 

A SZF élfogada sa val a Bé rlo  kiféjézéttén kijélénti é s élisméri, hogy jélén A SZF réndélkézé séit a tolvasta, 
tudoma sul vétté, é s azokat o nmaga ra né zvé ko télézo ké nt isméri él. 

 
4. A Félék a jélén A SZF-fél kapcsolatos é rtésí té séikét í ra sban ko zlik égyma ssal. I ra sbélinék mino su l a 

szémé lyés a tada s, a futa r a ltal to rté no  ké zbésí té s, a postai ku ldémé nyké nt valo  ké zbésí té s, tova bba  az 
éléktronikus lévé lké nt valo  ké zbésí té s, ha az éléktronikus lévé l a Félék mégjélo lt éléktronikus lévélézé si 
cí mé ro l é rkézik é s annak ké zhézvé télé t a cí mzétt visszaigazolta. 

 
5. Ellénkézo  bizonyí ta sa nak hia nya ban az é rtésí té st az ala bbi ido pontokban kéll a ma sik Fé lhéz 

ké zbésí téttnék é s a ma sik Fé l a ltal olvasottnak tékinténi: 
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a) futa rral valo  ké zbésí té s ésété n a ku ldémé ny félada sa to l sza mí tott 5. napon; 
b) lé gipostai, illétvé égyé b ku ldémé nyké nt ku lfo ldré valo  ké zbésí té s ésété n a félada sto l sza mí tott 7. 

napon; 
c) éléktronikus lévé lké nt valo  ku ldé s ésété bén pédig az u zénét élku ldé sé nék napja t ko véto  élso  

munkanap 24:00 o ra ja ig. 
 
Budapést, 2023. janua r 1. 
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1. sz. méllé klét 
 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 
 

(Ké rju k, csak a szérzo dé sto l valo  éla lla si/félmonda si sza ndé k ésété n to ltsé ki é s juttassa vissza). 
 
"Cí mzétt: WIRELESS COMMUNICATIONS Korlátolt Felelősségű Társaság 
Szé khélyé: 2040 Budao rs, Péto fi utca 44 
é-mail: booking@tourguidésystém.hu 
Alulí rott/ak kijéléntém/kijéléntju k, hogy gyakorlom/gyakoroljuk éla lla si/félmonda si jogomat/jogunkat az 
ala bbi térmé k/ék ada své télé ré vagy az ala bbi szolga ltata s nyu jta sa ra ira nyulo  szérzo dé s tékintété bén:  
Szérzo dé sko té s ido pontja /a tvé tél ido pontja: 
Az mégréndélé s sza ma: 
A fogyaszto (k) névé: 
A fogyaszto (k) cí mé: 
A fogyaszto (k) ala í ra sa: (kiza ro lag papí ron tétt nyilatkozat ésété n) 
Kélt" 
 
 


