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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
 

Hatályos: 2022. szeptember 01-től 
 
I. PREAMBULUM 
 
1. A www.tourguidesystem.hu (a továbbiakban: Portál) a WIRELESS COMMUNICATIONS Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Petőfi utca 44.; cégjegyzékszám: 13-09-215976; adószám: 
25922048-2-13; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett internetes portál, mely Portálon a 
Szolgáltató a felhasználók számára wireless tour guide készülékek bérlésére nyújt lehetőséget 
Magyarország és az Európai Unió területén. A Portálon a Szolgáltató által kı́nált szolgáltatásokat online 
veheti igénybe.  

 
2. A jelen Altalános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Portál használata, az 

online megrendelés feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Portálra látogatók közötti jogviszonyra 
vonatkozó szabályokat. 

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

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

 
Cégnév:      WIRELESS COMMUNICATIONS Korlátolt Felelősségű  

Társaság 
Székhely:     2040 Budaörs, Petőfi utca 44. 
Levelezési cı́me: 1067 Budapest, Csengery utca 49. 
Uzleti tevékenység helyének postai cı́me:  1067 Budapest, Csengery utca 49. 
Cégjegyzékszám:  13-09-215976 
Nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbı́rósága 
Adószám: 25922048-2-13 
E-mail cı́m:  booking@tourguidesystem.hu 
Telefonszám:  +36 30 604 9320 

 
3. Ügyfélszolgálat: 

Postai cı́m:   1067 Budapest, Csengery utca 49. 
Telefonszám:  +36 30 520 3543 
E-mail:   booking@tourguidesystem.hu 
 

4. Kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartást vezető hatóság: 
 
Budapest Főváros VI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 
Kereskedelmi nyilvántartási szám: feltöltés alatt 

 
III. FOGALMAK 
 

Portál a Szolgáltató által a www.tourguidesystem.hu URL cı́m alatt üzemeltetett 
honlap, amelyen keresztül a Szolgáltató az eszközbérleti szolgáltatást nyújtja. 

Szolgáltató WIRELESS COMMUNICATIONS Korlátolt Felelősségű Társaság, amely a 
Portált üzemelteti és a szolgáltatásokat nyújtja. 

Felhasználó az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
egyéb szervezet, aki/amely a Portálra látogat; 

Bérlő az a Felhasználó, aki/amely a Portál funkcióit használja, illetve a Portálon 
keresztül nyújtott eszközbérleti szolgáltatást igénybe veszi (megrendelést ad le). 
A Bérlő fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. 

Fogyasztó a Ptk. 8:1. § 3. pontja értelmében vett fogyasztó, aki a szakmája, önálló 
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kı́vül eljáró természetes személy. 

Eszköz(ök) a Portálon a Szolgáltató által bérlésre felkı́nált wireless toure guide készülékek, 
amelyeket a Bérlők bérbevesznek. Az Eszközök körét a Szolgáltató jogosult saját 
döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosı́tani, egyes 
eszközök bérbeadását megszüntetni, új eszközöket bevezetni, meglévő 
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eszközök, azok bármilyen tulajdonságát, beleértve az árat is, egyoldalúan 
bármikor módosı́tani. 

Hírlevél a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes 
szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló 
Felhasználóknak elektronikus direkt marketingnek és reklámnak minősülő 
üzenetet küld a Felhasználó Portálon megadott e-mail cı́mére. 

ÁSZF a Szolgáltató Portálra vonatkozó, a Portálon közzétett Altalános Szerződési 
Feltételei. 

Futárszolgálat a Szolgáltató azon munkatársa, illetve a Szolgáltatóval szerződött azon harmadik 
személy, aki a Portálon a Bérlő által megrendelt Eszközöket a Bérlő által 
megadott Szállı́tási cı́mre kiszállı́tja a Szolgáltató nevében. 

Átvételipont a Szolgáltatóval szerződött azon harmadik személy, amelynek cı́mén a Bérlő 
személyesen veheti át a megrendelt Eszközöket. 

Lakcím A természetes személy Bérlő lakcı́mkártyájában szereplő állandó lakcı́m, nem 
természetes személy esetében a nyilvántartó hatóságnál bejegyzett székhely. 

Szállítási cím a Bérlő által megadott olyan cı́m, amelyre a Bérlő a Portálon megrendelt 
Eszközök kiszállı́tását kéri. A Lakcı́m és a Szállı́tási cı́m egymástól eltérhet. 

Számlázási cím azon cı́m, amelyre a Bérlő a számla kiállı́tását kéri. A Számlázási cı́m a Lakcı́mtől 
és a Szállı́tási cı́mtől eltérhet. 

Név a Bérlő személyazonosı́tó igazolványában megjelölt teljes neve, nem természetes 
személy esetében a nyilvántartó hatóságnál bejegyzett teljes (cég)név. 

E-mail cím a Bérlő által a Portálon elérhető eszközbérleti szolgáltatás igénybevételéhez és 
a Hı́rlevél feliratkozáshoz megadott érvényes és létező, a Bérlőhöz tartozó saját, 
valós e-mail cı́m. 

 
IV. AZ ÁSZF HATÁLYA 
 
1. A jelen ASZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Portálon 

keresztül történik. Továbbá jelen ASZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen 
szerződésben meghatározott Szolgáltató és Bérlő között jön létre. A Portálon történő szolgáltatás 
igénybevételre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályait alkalmazni kell. 

 
2. A Portálon történő Eszközök bérlése elektronikus úton (a Portálon található formanyomtatvány 

kitöltésével vagy a Portálon elérhető e-mail cı́mre) leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ASZF-ben 
meghatározott módon. 

 
V. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA, A LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉS JELLEMZŐI 
 
1. A Felhasználók a Portál meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ASZF-et és az 

Adatkezelési Tájékoztatót. 
 

2. A Bérlő a jelen ASZF szerinti megrendelés leadása során, a megrendelés befejező lépéseként kattintással, 
e-mail útján történő megrendelés esetén az e-mail elküldésével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen 
ASZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót. 

 
3. A Felhasználó, illetve a Bérlő tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ASZF-et 

magára nézve kötelezőnek fogadta el. 
 
4. A Portálon kı́nált szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó, illetve a Bérlő és a Szolgáltató között online 

szerződés jön létre, amely nem minősül ı́rásbeli szerződésnek.  
 
5. A szerződéskötés nyelve a magyar, illetve az angol, azonban a szerződés esetleges értelmezése során a 

magyar nyelvű verziót kell figyelembe venni. 
 
6. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzı́ti, ı́gy az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online 

szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra 
vonatkozó adatok igazolják, továbbá az Eszközök bérletének megrendelése esetén a megrendelésről 
küldött visszaigazolás.  

 
7. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz 

használatának dı́ja nem merül fel. 
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VI. A PORTÁLON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

 
1. A Szolgáltató a Portálon az általa meghatározott Eszközök bérletét teszi lehetővé, ellenérték fejében. A 

Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető szolgáltatások, tartalom, 
funkciók, a Portálon közzétett Eszközök megváltoztatására, kibővı́tésére, csökkentésére, új szolgáltatások, 
tartalmak, funkciók és Eszközök bevezetésére. A Portálon új szolgáltatások, funkciók, tartalmak és 
Eszközök elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Portálon tájékoztatja a Felhasználókat. 

 
2. A Portált minden Felhasználó, illetve Bérlő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. 
 
3. A Portál böngésző független módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben 

elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjelenı́thető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép). 
 

4. A Portálon történő megrendelés leadása nincs regisztrációhoz kötve. 
 
5. Nem kötött regisztrációhoz a Hı́rlevél küldésre történő feliratkozás, valamint a Portál tartalmának 

megrendelés nélküli megtekintése sem. 
 
VII. A RENDELÉS LEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 
 
A szolgáltatás igénybevételének szabályai, rendelés menete 
 
1. A Bérlő a Portál főoldalán elhelyezett „Foglalás” gombra kattintva, vagy a Szolgáltató 

booking@tourguidesystem.hu e-mail cı́mére való megküldéssel tudja megrendelését leadni. A 
megrendelésnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 
 
● (Kör)utazás, városnézés, egyéb program megnevezése 
● Indulás pontos ideje, helyszı́ne (ahova a Bérbeadó az Eszközök kiszállı́tását végzi) 
● Igényelt Eszközök darabszámát 
● (Kör)utazás, városnézés időtartamát 
● Várható visszaérkezés időpontját, helyszı́nét 
● (Kör)utazáson jelen levő kontakt személy nevét, mobil elérhetőségét 

 
2. A Bérlő a megrendelés során az alábbi adatait köteles megadni: 

 
● Név 
● E-mail cı́m 
● Telefonszám 
● Szállı́tási cı́m 
● Számlázási cı́m 

 
3. Bérlő a megrendelést legkésőbb az (kör)utazás, városnézés megkezdése előtti utolsó munkanap 15.00 

óráig (Budapesten kı́vüli cı́m esetén a desztinációtól függően 3-7 nappal) köteles leadni. A jelzett 
határidőn túli megrendeléseket a Bérbeadó nem tudja vállalni, a késedelmes megrendelés okozta károkért 
a Bérbeadó nem vállal felelősséget. 

 
4. A Bérbeadó a megrendelést haladéktalanul (munkanapokon 24 órán belül) visszaigazolja e-mail útján és 

vállalja az Eszközök megrendelésben rögzı́tett határidőben és helyen történő átadását a Bérlő részére. 
 

5. A Bérlő által megadott adatainak valódiságáért és helyességéért felelősség kizárólag Bérlőt terheli, ezzel 
kapcsolatban Szolgáltató felelősségét kizárja. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még 
nem töltötte be, a Portálon történő szolgáltatás igénybevételéhez és a jelen ASZF szerinti szerződés 
megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői 
hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel. 

 
6. Az egyes Eszközök lényeges tulajdonságait, jellemzőit, azok használatára vonatkozó utası́tásokat az 

Eszköz Portálon közzétett információs oldaláról lehet megismerni. 
 

7. Ha a megrendelés előtt az Eszközökkel kapcsolatban kérdése merülne fel, Ugyfélszolgálatunk készséggel 
áll rendelkezésére. Az általunk bérbeadott Eszközök használatához 1 db útmutatót mellékelünk az 
Eszközök mellé. Ha véletlenül nem kapná kézhez az Eszközzel együtt a használati útmutatót, azt - mielőtt 
az Eszközt használatba veszi - jelezze Ugyfélszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Portálon található 
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bármely Eszköz minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a 
Portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon Ugyfélszolgálatunkhoz, melynek 
adatait, elérhetőségét a jelen ASZF-ben találja. 
 

8. Az Eszközök bérleti dı́ját, illetve a szállı́tási dı́jakat a Portálon tesszük közzé, amely, ha nincs külön jelölve, 
az általános forgalmi adót már tartalmazza. Az Eszközök bérleti dı́ja és a szállı́tási dı́j magyar forintban 
(Ft) és euróban (EUR) kerül feltüntetésre. 

 
9. A Portálon megrendelhető Eszközök bérleti dı́jának, illetve a szállı́tási dı́jak egyoldalú változtatásának jogát 

a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosı́tás a Portálon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A 
módosı́tás a már megrendelt Eszközök bérleti, illetve szállı́tási dı́ját nem befolyásolja. A megrendelés 
elküldését követően bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatérı́teni. 

 
10. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Portálon feltüntetésre, különös 

tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg 
rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles az Eszközt 
hibás áron szállı́tani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállı́tást, amelynek ismeretében a Bérlő 
elállhat bérlési szándékától. 

 
11. A megrendelést a Szolgáltató a Portálon vagy a fent megadott e-mail cı́men keresztül, és csak akkor fogadja 

el, ha a Bérlő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Bérlő valamely 
mezőt hiányosan tölt ki a rendszer nem engedi a megrendelést leadni.) A Szolgáltatót a Bérlő által tévesen 
és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállı́tási késedelemért, illetve egyéb 
hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

 
12. Megrendelés feladására a Portálon a Foglalás gombra kattintva, majd a megjelenő formanyomtatvány 

kitöltésével van lehetőség. A Bérlő a formanyomtatványon a VII. 1-2. pontokban rögzı́tett adatok megadását 
követően adhatja le megrendelését a Szolgáltatónak.  A formanyomtatvány kitöltése közben választani tud, 
hogy hogyan kı́vánja kiegyenlı́teni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, 
valamint beı́rta számlázási adatait, úgy a Beküldés (Submit) gombra kattintva küldi el megrendelését a 
Szolgáltatónak. 

 
13. A Szolgáltató kifejezetten felhı́vja a Bérlő figyelmét arra, hogy a bérlési szándék csak a "Beküldés (Submit)" 

gomb megnyomása után válik hatályossá.  
 
14. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére "Beküldés (Submit)" feliratra kattintást követően kerül 

sor. A rendelés leadása tehát a "Beküldés (Submit)" gombra kattintással történik, amely a Bérlő részére 
fizetési kötelezettséget keletkeztet. 

 
15. A rendelés leadásakor a megadott adatok nem tartalmazhatnak trágár, obszcén vagy bántó kifejezést. 

Amennyiben a Bérlő az adatok kitöltési helyén ilyen adatot ad meg a megrendeléskor, a Szolgáltató 
jogosulttá válik arra, hogy a Szolgáltatást korlátozza, vagy a Bérlő megrendelését törölje. 

 
16. A rendelés leadása során a Bérlők kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak 

és lakcı́mkártyájuknak, jogi személy Bérlő esetében a rá vonatkozó nyilvántartás adatainak megfelelően 
megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, 
de legkésőbb 15 napon belül értesı́teni. A Bérlő vállalja, hogy a rendelés során megadott személyes 
adatokat szükség szerint frissı́ti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak 
megfelelőek legyenek. 

 
17. Nem természetes személy Bérlő nevében csak a szervezet képviseletében jogszabály, közhiteles 

nyilvántartás vagy meghatalmazás alapján eljárni (képviselni) jogosult személy jogosult a Portálon 
bármely szolgáltatást igénybe venni. 

 
18. A Szolgáltató kizárja felelősségét a rendelés leadása során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy 

e-mail cı́m megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérı́tését 
követelheti a Bérlőtől. A Bérlőnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosı́tani. A Szolgáltató 
jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Bérlő 
adatainak valódiságát ellenőrizni. 

 
19. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Bérlő megrendelését visszautası́tsa, ı́gy különösen 

valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a megrendelés során a megadott adatokkal történő 
bármilyen visszaélés gyanúja esetén. 
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20. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Bérlő a jelen ASZF-et, valamely harmadik személy 

jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Portál használata, illetve a megrendelés leadása 
során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat 
ad meg, a Szolgáltató jogosult a Bérlővel fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani és a Bérlő 
megrendelését törölni. 

 
21. A Bérlőt teljes körű felelősség terheli a Portálon keresztül történő mindennemű tevékenységgel 

kapcsolatban. A Bérlő vállalja, hogy haladéktalanul értesı́ti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak 
bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.  

 
22. Amennyiben a Portál számı́tástechnikai eszközön, mobilkészüléken történő működéséhez egyéb 

programok, segédprogramok, applikációk letöltése és telepı́tése is szükséges, a Bérlő gondoskodik azok 
letöltéséről és telepı́téséről. 

 
23. Amennyiben a megrendelést (Foglalást) a Szolgáltató elfogadta, a Bérlő az általa megadott e-mail cı́mre 

üzenetet kap, amelyben a Szolgáltató tájékoztatja a sikeres megrendelésről. 
 
24. Amennyiben a megrendelést visszaigazoló e-mail valamilyen okból a Bérlőhöz nem érkezik meg a 

megrendelés elküldését követő 48 órán belül, kérjük, szı́veskedjen felkeresni a Szolgáltatót telefonon vagy 
e-mailben, az Ugyfélszolgálat elérhetőségein, illetve a Szolgáltató ezzel kapcsolatban jogosult megkeresni 
a Bérlőt az általa megadott elérhetőségeken. 
 

25. Szolgáltató a megrendeléseket munkanapokon igazolja vissza. Amennyiben a megrendelést munkaszüneti 
napon, ünnepnapon adják le, úgy azt Szolgáltató a következő munkanapon igazolja vissza. 

 
A megrendelés módosítása, visszavonása 
 
25. A Bérlőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a 

Portálon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javı́tására, a cmegrendelés módosı́tására és 
visszavonására, törlésére a megrendelési felületen (pl. a formanyomtatványból való kilépéssel). 

 
26. A megrendelés elküldését követően a Bérlő a Szolgáltató Ugyfélszolgálatának küldött e-mailben tudja kérni 

a megrendelése módosı́tását, amelyet a Szolgáltató saját belátása szerint teljesı́t. A Szolgáltató nem köteles 
az ilyen módosı́tást teljesı́teni, és a módosı́tás teljesı́tésének megtagadása esetén a Bérlő semmilyen 
igénnyel nem léphet Szolgáltatóval szemben, a Bérlő a leszállı́tott Eszközök bérleti és szállı́tási dı́ját ebben 
az esetben köteles kifizetni, elállási jogát azonban gyakorolhatja a jogszabály és a jelen ASZF rendelkezései 
szerint. A megrendelés módosı́tása addig kérhető, amı́g a Szolgáltató a megrendelt Eszközöket a 
Futárszolgálatnak kiszállı́tásra vagy Atvételipontra át nem adta. 
 

27. A megrendelés visszavonására (lemondásra) a megrendelés leadását követően kizárólag akkor van 
lehetőség, amennyiben arra a (kör)utazás, városnézés, egyéb program megadott kezdő időpontja előtt 
legalább 48 (negyvennyolc) órával kerül sor azzal, hogy az esetlegesen felmerült szállı́tási költség Bérlőt 
terheli, ezt követően amennyiben bérlő visszavonja a megrendelést, úgy köteles a bérleti dı́j teljes összegét 
is megfizetni Szolgáltatónak.  
 

28. Az Eszközök átvételét követően, utólagos igénybe vevői létszám módosı́tását a Szolgáltató nem tudja 
elfogadni. 

 
Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 
 
29. A Bérlő által elküldött megrendelés (ajánlat) megérkezését a Szolgáltató haladéktalanul (munkanapokon, 

24 órán belül)      visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Bérlő részére, mely visszaigazoló e-mail 
tartalmazza a Bérlő által a megrendelés leadása során megadott adatokat (pl. számlázási és szállı́tási 
információk), a rendelés azonosı́tóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Eszközök felsorolását, 
mennyiségét, az Eszközök bérletének dı́ját, szállı́tási költséget és a fizetendő végösszeget.  

 
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 Bérlő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg 

Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 
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32. Ha a Bérlő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben 
szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie köteles a Szolgáltató felé a nem kı́vánt rendelések 
teljesı́tésének elkerülése érdekében. 

 
33. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben 
foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló 
Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

 
Szállítási és fizetési feltételek 

 
34. A megrendelt Eszközök átvételére személyesen Atvételiponton vagy a Szolgáltató által igénybe vett 

Futárszolgálat útján, a Bérlő által megadott Szállı́tási cı́mre való szállı́tással van lehetőség. 
 
Átvételipont: Szolgáltató fióktelepe (cı́m: 1067 Budapest, Csengery utca 49. 2. emelet. 23. ajtó, 23-as 
kapucsengő, nyitvatartás: H-P 09.00-16.00, hétvégi személyes átvétel nem lehetséges) 
 
A megrendelt Eszközök fenti Átvételiponton történő személyes átvétele esetén szállítási díj nem 
kerül felszámításra. 
 

35. Vásárló az aktuális szállı́tás dı́járól a Portálon az „Araink” fül alatt tájékozódhat. A megrendelésre érkező 
visszaigazoló e-mail tartalmazza a szállı́tási dı́j bruttó összegét. 

 
36. A szállı́tási dı́j: 

 
- Budapest területén 1-25 fő esetén (ki- és visszaszállítás): 3 600 Ft + Áfa 
- Budapest területén 26 fő felett (ki- és visszaszállítás): díjmentes szabad kapacitástól függően 
- 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 

 
37. A Szolgáltató a szállı́tási dı́j egyoldalú változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosı́tás a Portálon 

való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosı́tás a már megrendelt Eszközök bérleti dı́ját nem 
befolyásolja. 
 

38. A Szolgáltató kiszállı́tást Magyarország területén, külföldi országokba az Európai Unió területén vállal.  
 

39. Külföldi szállı́tási cı́m esetében, amennyiben a kiszállı́tás Szolgáltatónak vagy megbı́zottjának aránytalanul 
nagy terhet vagy kockázatot jelentene, úgy Szolgáltató jogosult a szerződés teljesı́tésétől elállni, és köteles 
a Bérlő részére az esetlegesen már megfizetett bérleti dı́jat, költséget maradéktalanul visszafizetni.  

 
40. A megrendelés visszaigazolását követően a rendelés leadása során megjelölt módon van lehetőség a 

megrendelt Eszközök átvételére.  
 
41. A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően a Szolgáltató ellenőrzi a megrendelés 

teljesı́thetőségét. Amennyiben a megrendelt Eszközök bármilyen okból eredően a Bérlőnek mégsem 
szállı́tható ki a jelen ASZF szerinti szállı́tási határidőn belül, a Szolgáltató e-mailben felveszi a kapcsolatot 
a Bérlővel. 

 
42. Az Eszközök kiszállı́tásának napja és napon belüli időpontja az a dátum és időpont, amelyet a Bérlő a 

megrendeléskor meghatározott vagy amelyet a megrendelés visszaigazolását követően Szolgáltatóval 
közvetlenül egyeztetett.  
 

43. A bérlésre megrendelt Eszközök az Atvételiponton a megrendelésben szereplő dátum és azon belül 
megjelölt időpontot követően nyitvatartási idő végéig kerülnek tárolásra, ezt követően a Szolgáltató 
raktározási helyére kerülnek visszaszállı́tásra. Az át nem vett Eszközöket a Szolgáltató akkor szállı́tja ki 
ismételten az Atvételipontra (legfeljebb egy ismételt alkalommal), ha a Bérlő ezt emailben kérelmezi. 
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az át nem vett Eszközök későbbi átadásával kapcsolatos, azaz az 
ismételt kiszállı́tással/Atvételipontra leadással vagy bármely más módon történő kézbesı́téssel, illetve a 
határidőben át nem vett Eszközök tárolásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét Bérlővel 
szemben érvényesı́tse.  
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44. Amennyiben Bérlő a megrendelés leadása során a futárral történő kiszállı́tást választja, olyan szállı́tási 

cı́met köteles megadni, ahol tartózkodik valaki, aki a csomag átvételére jogosult.  A számlázási cı́mnek nem 
kell megegyeznie a szállı́tási cı́mmel. Az Eszköz bérlésről kiállı́tott elektronikus számla a megrendelés 
során regisztrált e-mail cı́mre kerül kiküldésre. Ha a futár érkezésekor nincs, aki átvegye a megrendelt 
Eszközöket a küldeményt visszaszállı́tja az Szolgáltatóhoz A futár szükség esetén felveszi Bérlővel a 
kapcsolatot a megrendelés leadásakor megadott telefonszámon.  

 
45. A Bérlő a Portálon vagy e-mailen megrendelt Eszközök bérleti dı́ját és szállı́tási dı́ját banki utalással vagy 

az átadás-vételkor készpénzzel egyenlı́theti ki. 
 
46. A termék ellenértékéről a teljesı́tést követő 2 (kettő) napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát állı́t ki, 

melyet a Bérlő megadott e-mailcı́mére megküld, készpénzes fizetés esetén a Bérlő vagy képviselője részére 
fizetéskor átad. 
 

Eszközök átadása-visszaadása 
 
46. Felek az Eszközök átadását és átvételét a fuvarlevél aláı́rásával feltétlenül és visszavonhatatlanul elismerik 

és nyugtázzák. Felek rögzı́tik, hogy a kárveszély viselése az Eszközök tekintetében az átvétellel Bérlőre száll 
át. 

 
47. Felek rögzı́tik, hogy az Eszközöket Bérlő a megrendelésben megjelölt napon köteles Bérbeadó részére 

visszaadni az átvételkori állapottal egyező állapotban a megrendelésben meghatározott helyszı́nen és 
időben (kivéve az egyszer használatos fülhallgatókat, melyet Bérlő nem köteles visszaadni a Bérbeadónak). 

 
48. Felek rögzı́tik, hogy a Felek közötti bérleti jogviszony a megrendelés visszaigazolásától az Eszközök Bérlő 

által megjelölt visszaadási időpontig szóló határozott időre, a megrendelés visszaigazolását követően jön 
létre.   

 
Bérlő kötelezettségei 
 
49. Bérlő az Eszközöket tartalmazó bőröndöt vagy hátizsákot az Eszközökkel együtt kiváló állapotban, 

hiánymentesen átveszi, és azokat rendeltetésszerűen köteles használni. A Bérlő a megrendelés során 
előzetesen ismertetett hazaérkezés napján köteles a Bérbeadót - lehetőleg 3-4 órával a hazaérkezés előtt - 
értesı́teni az Eszközök visszaadásának/visszavételének pontos helyéről és idejéről. 

 
50. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az Eszközökre szigorúan tilos bármilyen matrica felragasztása (fotó/kamera 

engedélyek, csoport jelek stb.). Ezen szabály megsértése az Eszközök szándékos megrongálását jelenti, 
mely után nettó 50 € (ötven euró) szerződésszegési kötbér fizetendő készülékenként. 

 
51. Bérlő köteles gondoskodni az Eszközök Szolgáltató számára történő hiánytalan visszaszállı́tásáról. A 

Szolgáltató által megállapı́tott hiányt a Bérlő minden esetben köteles elfogadni. 
 
Szolgáltató (jelen pontban: Bérbeadó) kötelezettségei 
 
52. Bérbeadó vállalja, hogy a következő Eszközöket biztosı́tja a Bérlőnek: 

a. Igényelt darabszámú adókészülék + 1 darab extra (TX) mikrofonnal  
b. Tartalék elemek 
c. Igényelt darabszámú vevőkészülék + 2 db extra (20 készülékszám alatt), 4 db extra (21 db vagy a fölött 

megrendelt készülékszám esetén)   
d. Egyszerhasználatos fülhallgatóból a megrendelt készülékszám + 10 % extra kerül átadásra 
e. Kettő darab AM1 tı́pusú, fülre akasztható fülhallgató nagyot halló készülékkel rendelkező utasok 

számára 
f. Készülékeket tartalmazó TGS bőrönd vagy TGS hátizsák 

 
53. Bérbeadó kizárólag a Bérlő által igényelt Eszközöket számlázza ki a Bérlő felé, a plusz készülékek dı́ját nem, 

azok biztonsági tartalékok. Az elhasznált (egyszerhasználatos) fülhallgatók az utasoknál maradnak, azokat 
a Bérbeadó részére nem kell visszaszolgáltatni.  

 
54. Abban az esetben, ha az egyszer használatos fülhallgatókból több kerül megrendelésre, mint az 

adókészülékből, úgy a megrendelt egyszer használatos fülhallgatók száma alapján kerül az összeg 
kiszámlázásra. 
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55. A megrendelésben rögzı́tett előzetes igény esetén Bérbeadó a nagyothalló utasok részére Neckloop 
univerzális vevőt biztosı́t felár nélkül. A Neckloop univerzális vevőt készülékek együtt az utazás, városnézés 
végén a vevőkészülékekkel együtt vissza kell szolgáltatni a Bérbeadó részére. A vissza nem adott eszköz 
után szerződésszegési kötbért kell fizetni melynek dı́ja nettó 50 € (ötven euró). 
 

56. Bérbeadó vállalja, hogy az Eszközöket kifogástalan állapotban, új elemekkel adja át a Bérlőnek. A Bérbeadó 
a csoport indulása előtt minden információt átad a csoportot vezető idegenvezetőnek, és telefonon 
keresztül sürgős esetekre telefonos asszisztenciát biztosı́t (+36 30 520 3543). 

 
Bérleti díj 
 
57. Az aktuális bérlet dı́jakról a Felhasználó, illetve a Bérlő a Portál „Dı́jaink” fül alatt tájékozódhat. 

 
● Rövid távú bérlés (1-3 nap esetén): 450 Ft + ÁFA/ fő/nap 
● Hosszú távú bérlés (4. naptól): 400 Ft + ÁFA/ fő/nap 

 
Minden bérleti dı́j tartalmazza az egyszer használatos fülhallgatók, elemek és tartalék készülékek 
árát. 
 
Továbbá a fenti 52.  pont a) alpontban hivatkozott 1 db extra adókészüléket a Szolgáltató 
ingyenesen biztosı́tja, azonban további extra adókészülék igénylése esetén a Szolgáltató 500, -Ft 
+ ÁFA/adókészülék/nap felárat számı́t fel. 

 
Szerződésszegés, kötbér 
 
58. Abban a nem várt esetben, amennyiben Bérlő, vagy nevében eljáró közreműködője az Eszközök 

 
•  birtokát késedelmesen adja vissza, úgy minden késedelmes napra kötbért köteles fizetni, amelynek 

napi összege a napi Bérleti dı́j 100 (száz) százaléka, és amely minden késedelmes napon 
automatikusan esedékessé válik;  

•  birtokát határidőben, de akképp adja vissza, hogy azokon fizikai sérülés látszik, úgy kötbért köteles 
fizetni, melynek összege vevő egységenként nettó 50 € (ötven euró), és adó egységenként nettó 100 
€ (száz euró) és amely a visszaadáskor egy összegben esedékessé válik; az Eszközökben bármilyen 
cselekményével, vagy mulasztásával az Eszközöket működtető, vagy működésüket segı́tő szoftver 
tartalmát megváltoztatja úgy kötbért köteles fizetni, melynek összege vevő egységenként nettó 50 
€ (ötven euró), és adó egységenként nettó 100 € (száz euró) és amely a visszaadáskor egy 
összegben esedékessé válik; 

•  az Eszközök birtokát lopás, elvesztés miatt egyáltalán nem adja vissza úgy kötbért köteles fizetni, 
melynek összege vevő egységenként nettó 50 € (ötven euró), és adó egységenként nettó 100 € (száz 
euró) és amely a visszaadás napján egy összegben esedékessé válik. Felek rögzı́tik, hogy a kötbér 
megfizetése nem érinti Bérbeadó egyéb vagyonjogi igényeinek az érvényesı́thetőségét és nem 
minősül kárátalánynak sem. 

 
59. Amennyiben az Eszközöket Bérlő nem az átvételkori állapotban adja vissza, úgy az értékcsökkenést, vagy 

a helyreállı́tási-, vagy javı́tási költséget Bérbeadó jogosult az általa kiválasztott személlyel felméretni és az 
ı́gy megállapı́tott összeget Bérlő az esetleges kötbéren felül köteles Bérbeadónak megtérı́teni Bérbeadó 
vonatkozó számlája és fizetési felszólı́tása szerint. 

 
60. Bérlő késedelmes fizetése esetén Bérbeadó késedelmi kamatra jogosult a Ptk. szabályaira figyelemmel, az 

ott meghatározott mértékben. 
 

61. Abban a nem várt esetben, amennyiben Bérlővel szemben Bérbeadónak a bérleti jogviszonyból eredően 
követelése merül fel, úgy Bérbeadó jogosult a teljesı́tés érdekében a követelése kezelésével harmadik 
személyt megbı́zni és ezen harmadik személy felé Bérlő adatait továbbı́tani, továbbá a behajtás költségeit 
összegszerű korlátozás nélkül Bérlőre áthárı́tani. 

 
Felelősség, titoktartás 
 
62. A Bérbeadó szavatolja, hogy az átadásra kerülő Eszközök működőképes állapotban vannak, ı́gy a használat 

során való meghibásodásért Bérbeadót felelősség nem terheli, kijavı́tási, vagy kicserélési kötelezettsége 
nem áll fenn. 
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63. Bérlő az Eszközök használatát a megrendelésben meg nem jelölt személyek részére még időlegesen sem 
engedheti át. Felek rögzı́tik, hogy Bérbeadó azon személyekkel szemben, akik a jelen szerződés hatálya 
alatt az Eszközöket Bérlő hozzájárulásával, vagy anélkül kipróbálják, semmiféle felelősséggel nem 
tartozik, az ilyen személyekkel jogviszonyba Bérbeadó nem kerül. 

 
64. Felek rögzı́tik, hogy a jelen Szerződéssel szabályozott jogviszonyuk tekintetében az egyes igényeik 

elévülését a teljesı́tésre irányuló ı́rásbeli felszólı́tás minden esetben megszakı́tja. 
 
 
65. Az Eszközök Bérlő, vagy harmadik személyek által való használata, vagy kipróbálása során keletkező 

egészségügyi következményekért Bérbeadó felelősséget nem vállal. Abban a nem várt esetben, ha a bérleti 
jogviszony alatt, vagy Bérlő birtok visszaadási késedelme időtartamában keletkezett egészségügyi 
állapottal, vagy eseménnyel kapcsolatban érvényesı́t bárki Bérbeadóval szemben, úgy Bérlő köteles 
Bérbeadót azonnal Bérbeadó erre irányuló ı́rásbeli felszólı́tásának megfelelően mentesı́teni ezen 
harmadik személlyel szemben és a jelen pontra tekintettel Bérbeadónál felmerülő minden igazolt 
költséget kötbér jogcı́mén megtérı́teni Bérbeadó részére a Bérbeadó által ı́rásban meghatározott 
esedékességgel. 

 
66. Felek kölcsönösen kötelezik magukat, hogy a szerződéssel kapcsolatos, továbbá a szerződés megkötése 

és teljesı́tése során a másik féllel kapcsolatban tudomásukra jutott információkat bizalmasan, üzleti 
titokként kezelik, azokat nem bocsátják harmadik személy rendelkezésére és nem hozzák 
nyilvánosságra.  

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

VISSZAKÜLDÉS FOGYASZTÓT TERHELŐ KÖLTSÉGEIRŐL 
 
Elállási jog 
 
1. A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Bérlőt a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes 

szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a 
Kormányrendelet 20. § szerinti, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondási jog a Portálon keresztül 
megrendelt Eszközök vonatkozásában az alábbiak szerint illeti meg. 
 

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 elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Bérlőn a továbbiakban kizárólag a 

jogszabályok szerinti Fogyasztó értendő. 
 
5. Az elállási, felmondási jog határidejének kezdő időpontja: 

a) az Eszköz, 
b) több Eszköz szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Eszköznek, 

a Bérlő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napja. 
 
6. A Fogyasztó a fenti elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az Eszköz átvételének napja közötti 

időszakban gyakorolhatja a fenti eltérésekkel. 
 
Az elállási jog gyakorlásának menete, módja 
 
7. A Bérlő az elállási, vagy felmondási jogát vagy a Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, jelen ASZF-

hez csatolt forma levélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet 
köteles eljuttatni a Szolgáltató jelen ASZF-ben meghatározott postacı́mére vagy a 
booking@tourguidesístem.hu elektronikus levelezési cı́mére. Az elállási, illetve felmondási jog 
gyakorlása határidőben történik, ha azt a Bérlő az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Bérlőt 
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terheli annak bizonyı́tása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal 
összhangban és határidőben gyakorolta. 

 
8. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesı́tés esetén 

az e-mail elküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számı́tás szempontjából. A Bérlő 
levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyı́tható legyen a feladás 
dátuma. 

 
9. A Bérlő jelen pont szerinti elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a 

nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számı́tott 14 napon belül visszatérı́ti a Bérlő által 
teljesı́tett valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesı́téssel összefüggésben felmerült költségeket is. 

 
10. A visszatérı́tés úgy történik, hogy a Szolgáltató a visszaküldött Eszköz kézhezvételét követő 14 napon belül, 

banki átutalással térı́ti vissza a Bérlőnek a bérleti dı́j ellenértékét, amelynek érdekében a Bérlő köteles az 
elállási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatában bankszámlaszámát, ahova a visszatérı́tést kéri, feltüntetni. 
Amennyiben a Bérlő bankszámlaszámmal nem rendelkezik, vagy azt nem tünteti fel, a Szolgáltató telefonon 
vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a Bérlővel a visszatérı́tés módjának egyeztetéséről, ilyen esetben is a 
visszaküldött Eszközöket a Szolgáltató által történő kézhezvételétől számı́tott 14 napon belül kerül sor a 
visszatérı́tésre. 

 
11. A Bérlőt a visszatérı́tésből adódóan semmilyen többletdı́j nem terhelheti. 
 
12. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérı́tést, amı́g a Vásárlótól nem kapta vissza a megrendelt 

Eszközt, vagy a Bérlő hitelt érdemlően nem igazolta, hogy az Eszközt a Szolgáltatónak visszaküldte; a kettő 
közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

 
13. A fogyasztó elállása, illetve felmondása esetén a megrendelt és már esetlegesen kézhez kapott Eszközt 

köteles legkésőbb 14 napon belül a Szolgáltató jelen ASZF-ben megjelölt cı́mére visszaküldeni. A határidő 
betartottnak minősül, ha a Bérlő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa 
megrendelt futárnak átadja) az Eszközt. 

 
14. A visszaküldéssel, illetve visszajuttatással járó költségek a fogyasztót terhelik. A Szolgáltatónak az 

utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. Az Eszköz visszaküldésének költségén kı́vül 
az elállás kapcsán a Bérlőt semmilyen más költség nem terheli. 

 
15. Ha a fogyasztó az Eszközt sérülten küldi vissza, köteles az Eszköz kiskereskedelmi vételárát a 

Szolgáltatónak megtérı́teni. A Szolgáltató követelheti az Eszköz jellegének, tulajdonságainak és 
működésének megállapı́tásához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, 
illetve ésszerű költségeinek megtérı́tését. 

 
IX. HIBÁS TELJESÍTÉS 
 
Kellékszavatosság 
 
1. Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesı́tése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt 

érvényesı́thet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint. 
 
2. A Szolgáltató hibásan teljesı́t, ha a szolgáltatás a teljesı́tés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy 

jogszabályban megállapı́tott minőségi követelményeknek. Nem teljesı́t hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult 
a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie 
kellett. 

 
3. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyı́tásáig vélelmezni kell, hogy a 

teljesı́tést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesı́tés időpontjában megvolt, 
kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. 

 
4. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás 

teljesı́tésért kellékszavatossággal tartozik. 
 
5. Kellékszavatossági igénye alapján a Fogyasztó választása szerint kérhet kijavı́tást vagy kicserélést, kivéve, 

ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesı́tése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más 
igénye teljesı́téséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavı́tást vagy a kicserélést nem kérte, 
illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállı́tását vagy a hibát a Szolgáltató 
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költségére fogyasztó is kijavı́thatja, illetve mással kijavı́ttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is 
elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

 
6. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget 

köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés 
egyébként indokolt volt. 

 
7. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A Fogyasztó 

és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számı́tott két hónapon belül közölt hibát 
késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 
Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesı́tés 
időpontjától számı́tott két év alatt évül el. 

 
8. Nem fogyasztónak minősülő Vásárlóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számı́tott 

1 éves elévülési határidő alatt érvényesı́theti szavatossági igényeit. 
 
Termékszavatosság 
 
9. Az Eszköz hibája esetén a Fogyasztó - választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági 

igényt érvényesı́thet. 
 
10. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás Eszköz kijavı́tását vagy kicserélését kérheti. 
 
11. Az Eszköz akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek 

vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leı́rásban szereplő tulajdonságokkal. 
 
12. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számı́tott két éven 

belül érvényesı́theti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
 
13. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben 

gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesı́tése esetén a Fogyasztónak kell 
bizonyı́tania. 

 
14. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyı́tani 

tudja, hogy: 
 

i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt 

felismerhető vagy 
iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előı́rás alkalmazásából ered. 

 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyı́tania. 

 
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan 
nem érvényesı́thető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesı́tése esetén azonban a kicserélt 
Termékre, illetve kijavı́tott részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesı́thető. 

 
Jótállás 
 
15. A Szolgáltató jótállást nem vállal. 
 
X. PANASZKEZELÉS, VITÁK RENDEZÉSE 
 
1. A Portállal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz ı́rásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben 

(e-mailben) megküldött panaszokat is, lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein: 
 
Irásbeli panasz bejelentésének cı́me: 1067 Budapest, Csengery utca 49. 
 
Szolgáltató székhelye: 2040 Budaörs, Petőfi utca 44. 
Szolgáltató postacı́me: 1067 Budapest, Csengery utca 49. 
Szolgáltató e-mail cı́me: booking@tourguidesystem.hu 
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2. Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt meg kell vizsgálni és 
szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki 
kell vizsgálni és ı́rásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Bérlőt tájékoztatni. 

 
3. Irásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn 

belül a Szolgáltató szintén ı́rásban érdemi választ küld a panaszt tevő Bérlőnek. Ha a Szolgáltató a panaszt 
elutası́tja, köteles azt megindokolni. 

 
4. Ha a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint vagy 

a Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbı́rálását követően a 
hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 

 
5. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság: 

 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály 
 
Cı́m: 1052 Budapest, Városház u. 7. 
Postacı́m: 1364 Budapest, Pf.: 144. 
Telefonszám: +36-1 450-2598 
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu 
 
Ugyfélszolgálat (rezsipont): 
1052 Budapest, Városház u. 7. 
 

6. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a 
szerződés megkötésével és teljesı́tésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bı́róságon kı́vüli, békés rendezése 
céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett 
működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak 
minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és 
középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos 
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat cı́mzettje. 

  
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 

 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
Levelezési cı́m: 1253 Budapest, Pf.: 10. 
E-mail cı́m: bekelteto.testulet@bkik.hu 
Fax: 06 (1) 488 21 86 
Telefon: 06 (1) 488 21 31 

 
7. Amennyiben a Bérlő a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja kielégı́tőnek, az esetleges bı́rósági 

jogérvényesı́tésen kı́vül az alábbi fórumokhoz fordulhat: 
 

Gazdasági Versenyhivatal 
1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 
Levélcı́m: 1245 Budapest 5. Pf.1036 
Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905 
(fogyasztó megtévesztése esetén) 
 
Nemzeti Média- és Hı́rközlési Hatóság Hivatala 
H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106. 
Postacı́m: 1376 Budapest, Pf: 997. 
Tel: 36 1 468 0500, Fax: 36 1 468 0680 
e-mail cı́m: info@nmhh.hu 

 
XI. TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK 
 
1. A Portál a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, 

szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a tourguidesystem elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. 
évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos 
tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal. 
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2. A Portál és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának 

engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos. 
 
3. A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-

how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi 
és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Portál 
elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e. 

 
4. A Felhasználó, illetve a Bérlő nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsı́that olyan magatartást, 

amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve 
veszélyezteti, vagy amely által a Portállal kapcsolatban jogot szerez. 

 
5. A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Portál bármilyen 

többszörözésével, lefordı́tásával, módosı́tásával, átalakı́tásával, forráskódjának visszafejtésével, 
feltörésével és a Portálból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer 
verzió vagy eredmény, ideértve a Portál bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is. 

 
6. A Felhasználó vállalja, hogy a Portálról nem távolı́t el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi 

tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot. 
 
7. A Portálon megjelenő tourguidesystem megnevezés és logó felhasználására a Felhasználó nem jogosult. 

Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes ı́rásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek 
semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. 

 
8. A Felhasználó nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen felhasználására. 

 
XII. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS 
 
1. A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” 

biztosı́tja a Felhasználóknak, illetve Bérlőnek és a megfelelő minőséggel, teljesı́tménnyel, pontossággal, 
eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a vásárlót terheli. 

 
2. A Felhasználó és Bérlő köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet 

biztosı́tani. 
 
3. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a 

Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel 
azért, hogy a Felhasználó, a Bérlő vagy harmadik személy a Portált milyen módon és milyen célra használja 
– ı́gy különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó, Bérlő vagy harmadik személy a Portál 
használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének 
megfelelően gyakorolja-e. 

 
4. A Felhasználó és Bérlő kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, 

továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó, illetve Bérlő kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba 
meghatározása, illetve a hiba elhárı́tása során. A Felhasználó, illetve Bérlő köteles a hibabejelentés során a 
Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni. 

 
5. A Felhasználó, illetve Bérlő köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat 

rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó, illetve Bérlő 
Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, 
adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó, illetve 
Bérlő az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni. 

 
6. A Portál csak jogtiszta és vı́rusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a 

jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő 
üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, 
meghibásodásokért. A Portálon való vásárlás feltételezi a Felhasználó, illetve Bérlő részéről az Internet 
technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 

 
7. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználó vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó, 

illetve Bérlő által a Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a Felhasználó, illetve Bérlő által 
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létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Felhasználó, illetve Bérlő által bevitt adatokból eredően keletkező 
semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó, illetve Bérlő tartozik felelősséggel. 

 
8. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen 

adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál, Bérlőnél vagy bármely más 
harmadik személynél keletkező károkért. 

 
9. Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a 

jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, 
továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért. 

 
10. Szolgáltató nem felelős semmiféle vı́rusért vagy a Portál elérését és használatát befolyásoló egyéb 

korlátozó funkciókért, a Portálnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel 
való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a Portál használata 
során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása 
vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül 
elérhető, harmadik felek által biztosı́tott szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon 
köthető. 

 
11. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ASZF szerinti feladatot 

vis maior – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kı́vülálló 
engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, 
kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá 
amennyiben a teljesı́tés vis maior következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni 
abban az esetben is, amennyiben a vis maior eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, 
közreműködői, teljesı́tési segédei teljesı́téséhez kötődnek. 

 
12. Amennyiben a Felhasználót, illetve a Bérlőt a jelen ASZF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ASZF szerint 

a Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó, illetve Bérlő a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz 
Otszázezer forintig jogosult érvényesı́teni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező 
károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a 
jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesı́tési határidőt nem állapı́t meg – a kár bekövetkeztétől, 
illetve az arról való tudomásszerzéstől számı́tott 6 (hat) hónapon belül ı́rásban bejelentette a 
Szolgáltatónak. Jelen pontban ı́rt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra. 

 
13. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, 

hogy a Felhasználó, illetve Bérlő a Portál szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez szükséges adatait ellopták, 
eltulajdonı́tották vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó elveszı́tette. 

 
14. A Felhasználó, illetve Bérlő kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a 

Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérı́tési 
vagy egyéb igényt érvényesı́tsen, kivéve a vezető tisztségviselő által szándékosan okozott kárt. A 
Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat. 

 
XIII. A PORTÁL KARBANTARTÁSA 
 
1. A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal 

és gyakorisággal tartja karban és frissı́ti. 
 

XIV. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA 
 
1. A jelen ASZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosı́tani. A 

módosı́tás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan: 
 

a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás; 
b) a technológia lényeges változása; 
c) jogszabályváltozás; 
d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, 

gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok. 
 
2. A Szolgáltató az ASZF-et, továbbá a módosı́tással egységes szerkezetbe foglalt ASZF-et köteles a Portálon 

jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, 
megjelenı́thető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ASZF módosı́tás a közzétételt követő 
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napon lép hatályba és az ASZF módosı́tás minden, az ASZF módosı́tás hatályba lépése után kötött és azt 
megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó. 

 
3. Az ASZF módosı́tásáról a Szolgáltató elektronikus úton értesı́ti a Felhasználókat oly módon, hogy a 

Felhasználó a módosı́tást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a 
Felhasználót az ASZF módosı́tásáról és a módosı́tott ASZF tartalmáról. A Felhasználó a Portálra való 
látogatással fogadja el az ASZF módosı́tást. 
 

4. Amennyiben a Bérlő az ASZF módosı́tás ellen a közzétételtől, illetve az értesı́téstől (amelyik későbbi) 
számı́tott 8 napon belül a Szolgáltatónál ı́rásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, 
amellyel a Fogyasztó az ASZF módosı́tást kifejezetten elfogadta. 

 
5. Amennyiben a Bérlő kifejezetten tiltakozik az ASZF módosı́tás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a 

Bérlő jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel ı́rásban felmondani. 
 
XV. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 
 
1. A Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását követően a Bérlővel jelen ASZF alapján fennálló szerződéstől 

a légkésőbb a (kör)utazás, városnézés megkezdésének időpontját megelőző 48 (negyvennyolc) óráig 
jogosult ı́rásban elállni, ezt követően a Szerződést – annak határozott tartamára tekintettel – nem jogosult 
felmondani.  

 
2. Bérlő jelen ASZF alapján szolgáltatóval fennálló szerződéstől légkésőbb a (kör)utazás, városnézés 

megkezdésének időpontját megelőző 48 (negyvennyolc) óráig jogosult ı́rásban elállni, ezt követően a 
Szerződést – annak határozott tartamára tekintettel – nem jogosult felmondani.  

 
3. Szolgáltató jogosult a Bérlővel fennálló szerződését azonnali hatállyal, ı́rásban felmondani, ha a Vásárló 

súlyosan megsérti a jelen ASZF rendelkezéseit. 
 
4. Felek a jelen ASZF szerinti szerződést jogosultak ı́rásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni. 
 
5. A Felhasználóval a jelen ASZF szerinti szerződés határozatlan időtartamra, mı́g a Bérlővel a Bérlő által 

meghatározott határozott időtartamra jön létre.  
 

6. A Szolgáltató és Felhasználó között létrejövő a Felek a Ptk. szabályai szerint jogosultak felmondani.   
 
7. Ha a Bérlő a Szolgáltatónak a jelen ASZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes 

egészében megtérı́teni. A kártérı́tési kötelezettség kiterjed a Bérlő szerződésszegése következtében 
bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt 
haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre. Valamennyi, Bérlő által 
okozott kár a szerződéskötés és a károkozás időpontjában előre látható kárnak minősül, amelyet a Bérlő 
az ASZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad. 

 
XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. Amennyiben jelen ASZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés 

a megállapodás többi rendelkezését nem érinti. 
 
2. A jelen ASZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták 

elbı́rálására a magyar hatóságok és bı́róságok rendelkeznek joghatósággal. 
 
3. Jelen ASZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Bérlő között létrejövő szerződésnek. Az 

ASZF elfogadásával a Bérlő kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen ASZF rendelkezéseit átolvasta, 
tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismeri el. 

 
4. A Felek a jelen ASZF-fel kapcsolatos értesı́téseiket ı́rásban közlik egymással. Irásbelinek minősül a 

személyes átadás, a futár által történő kézbesı́tés, a postai küldeményként való kézbesı́tés, továbbá az 
elektronikus levélként való kézbesı́tés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési 
cı́méről érkezik és annak kézhezvételét a cı́mzett visszaigazolta. 

 
5. Ellenkező bizonyı́tásának hiányában az értesı́tést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez 

kézbesı́tettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni: 
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a) futárral való kézbesı́tés esetén a küldemény feladásától számı́tott 5. napon; 
b) légipostai, illetve egyéb küldeményként külföldre való kézbesı́tés esetén a feladástól számı́tott 7. 

napon; 
c) elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő első 

munkanap 24:00 órájáig. 
 
Budapest, 2022. augusztus 05. 
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1. sz. melléklet 
 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 
 

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza). 
 
"Cı́mzett: WIRELESS COMMUNICATIONS Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 2040 Budaörs, Petőfi utca 44 
e-mail: booking@tourguidesystem.hu 
Alulı́rott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az 
alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 
Az megrendelés száma: 
A fogyasztó(k) neve: 
A fogyasztó(k) cı́me: 
A fogyasztó(k) aláı́rása: (kizárólag papı́ron tett nyilatkozat esetén) 
Kelt" 
 
 


