ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Hatályos: 2022. szeptember 01-től
I.

PREAMBULUM

1.

A www.tourguidesystem.hu (a tová bbiakban: Portál) a WIRELESS COMMUNICATIONS Korlátolt
Felelősségű Társaság (szé khely: 2040 Budaö rs, Pető fi utca 44.; cé gjegyzé kszá m: 13-09-215976; adó szá m:
25922048-2-13; a tová bbiakban: Szolgáltató) á ltal ü zemeltetett internetes portá l, mely Portá lon a
Szolgá ltató a felhaszná ló k szá má ra wireless tour guide készülékek bérlésére nyú jt lehető sé get
Magyarorszá g é s az Euró pai Unió terü leté n. A Portá lon a Szolgá ltató á ltal kı́ná lt szolgá ltatá sokat online
veheti igé nybe.

2.

A jelen Altalá nos Szerző dé si Felté telek (a tová bbiakban: ÁSZF) hatá rozzá k meg a Portá l haszná lata, az
online megrendelé s felté teleit, valamint a Szolgá ltató é s a Portá lra lá togató k kö zö tti jogviszonyra
vonatkozó szabá lyokat.

II.

ÁLTALÁNOS ADATOK

1.

A Portál címe: www.tourguidesystem.hu

2.

A Portál üzemeltetőjének (a Szolgáltatónak) az adatai:
Cé gné v:
Szé khely:
Levelezé si cı́me:
Uzleti tevé kenysé g helyé nek postai cı́me:
Cé gjegyzé kszá m:
Nyilvá ntartja:
Adó szá m:
E-mail cı́m:
Telefonszá m:

3.

4.

Ügyfélszolgálat:
Postai cı́m:
Telefonszá m:
E-mail:

WIRELESS COMMUNICATIONS Korlátolt Felelősségű
Társaság
2040 Budaö rs, Pető fi utca 44.
1067 Budapest, Csengery utca 49.
1067 Budapest, Csengery utca 49.
13-09-215976
Budapest Kö rnyé ki Tö rvé nyszé k Cé gbı́ró sá ga
25922048-2-13
booking@tourguidesystem.hu
+36 30 604 9320

1067 Budapest, Csengery utca 49.
+36 30 520 3543
booking@tourguidesystem.hu

Kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartást vezető hatóság:
Budapest
Fő vá ros
VI.
Kerü leti
Polgá rmesteri
Kereskedelmi nyilvá ntartá si szá m: feltö lté s alatt

Hivatal

Igazgatá si

Osztá ly

III. FOGALMAK
Portál
Szolgáltató
Felhasználó
Bérlő
Fogyasztó
Eszköz(ök)

a Szolgá ltató á ltal a www.tourguidesystem.hu URL cı́m alatt ü zemeltetett
honlap, amelyen keresztü l a Szolgá ltató az eszkö zbé rleti szolgá ltatá st nyú jtja.
WIRELESS COMMUNICATIONS Korlátolt Felelősségű Társaság, amely a
Portá lt ü zemelteti é s a szolgá ltatá sokat nyú jtja.
az a termé szetes szemé ly, jogi szemé ly, jogi szemé lyisé ggel nem rendelkező
egyé b szervezet, aki/amely a Portá lra lá togat;
az a Felhaszná ló , aki/amely a Portá l funkció it haszná lja, illetve a Portá lon
keresztü l nyú jtott eszkö zbé rleti szolgá ltatá st igé nybe veszi (megrendelé st ad le).
A Bé rlő fogalma magá ban foglalja a fogyasztó fogalmá t.
a Ptk. 8:1. § 3. pontja é rtelmé ben vett fogyasztó , aki a szakmá ja, ö ná lló
foglalkozá sa vagy ü zleti tevé kenysé ge kö ré n kı́vü l eljá ró termé szetes szemé ly.
a Portá lon a Szolgá ltató á ltal bé rlé sre felkı́ná lt wireless toure guide ké szü lé kek,
amelyeket a Bé rlő k bé rbevesznek. Az Eszkö zö k kö ré t a Szolgá ltató jogosult sajá t
dö nté si jogkö ré ben eljá rva bá rmikor szabadon meghatá rozni, mó dosı́tani, egyes
eszkö zö k bé rbeadá sá t megszü ntetni, ú j eszkö zö ket bevezetni, meglé vő
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Hírlevél

ÁSZF
Futárszolgálat
Átvételipont
Lakcím
Szállítási cím
Számlázási cím
Név
E-mail cím

eszkö zö k, azok bá rmilyen tulajdonsá gá t, beleé rtve az á rat is, egyoldalú an
bá rmikor mó dosı́tani.
a Szolgá ltató á ltal nyú jtott, a Portá lon keresztü l megrendelhető ingyenes
szolgá ltatá s, amelynek kereté ben a Szolgá ltató az ahhoz hozzá já ruló
Felhaszná ló knak elektronikus direkt marketingnek é s reklá mnak minő sü lő
ü zenetet kü ld a Felhaszná ló Portá lon megadott e-mail cı́mé re.
a Szolgá ltató Portá lra vonatkozó , a Portá lon kö zzé tett Altalá nos Szerző dé si
Felté telei.
a Szolgá ltató azon munkatá rsa, illetve a Szolgá ltató val szerző dö tt azon harmadik
szemé ly, aki a Portá lon a Bé rlő á ltal megrendelt Eszkö zö ket a Bé rlő á ltal
megadott Szá llı́tá si cı́mre kiszá llı́tja a Szolgá ltató nevé ben.
a Szolgá ltató val szerző dö tt azon harmadik szemé ly, amelynek cı́mé n a Bé rlő
szemé lyesen veheti á t a megrendelt Eszkö zö ket.
A termé szetes szemé ly Bé rlő lakcı́mká rtyá já ban szereplő á llandó lakcı́m, nem
termé szetes szemé ly eseté ben a nyilvá ntartó ható sá gná l bejegyzett szé khely.
a Bé rlő á ltal megadott olyan cı́m, amelyre a Bé rlő a Portá lon megrendelt
Eszkö zö k kiszá llı́tá sá t ké ri. A Lakcı́m é s a Szá llı́tá si cı́m egymá stó l elté rhet.
azon cı́m, amelyre a Bé rlő a szá mla kiá llı́tá sá t ké ri. A Szá mlá zá si cı́m a Lakcı́mtő l
é s a Szá llı́tá si cı́mtő l elté rhet.
a Bé rlő szemé lyazonosı́tó igazolvá nyá ban megjelö lt teljes neve, nem termé szetes
szemé ly eseté ben a nyilvá ntartó ható sá gná l bejegyzett teljes (cé g)né v.
a Bé rlő á ltal a Portá lon elé rhető eszkö zbé rleti szolgá ltatá s igé nybevé telé hez é s
a Hı́rlevé l feliratkozá shoz megadott é rvé nyes é s lé tező , a Bé rlő hö z tartozó sajá t,
való s e-mail cı́m.

IV. AZ ÁSZF HATÁLYA
1.

A jelen ASZF hatá lya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgá ltatá sra, amely a Portá lon
keresztü l tö rté nik. Tová bbá jelen ASZF hatá lya kiterjed minden olyan kereskedelmi ü gyletre, amely jelen
szerző dé sben meghatá rozott Szolgá ltató é s Bé rlő kö zö tt jö n lé tre. A Portá lon tö rté nő szolgá ltatá s
igé nybevé telre az elektronikus kereskedelmi szolgá ltatá sok é s az informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő
szolgá ltatá sok egyes ké rdé seirő l szó ló 2001. é vi CVIII. tö rvé ny ("Elkertv.") szabá lyait alkalmazni kell.

2.

A Portá lon tö rté nő Eszkö zö k bé rlé se elektronikus ú ton (a Portá lon talá lható formanyomtatvá ny
kitö lté sé vel vagy a Portá lon elé rhető e-mail cı́mre) leadott megrendelé ssel lehetsé ges, a jelen ASZF-ben
meghatá rozott mó don.

V.

AZ ÁSZF ELFOGADÁSA, A LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉS JELLEMZŐI

1.

A Felhaszná ló k a Portá l meglá togatá sá val magukra né zve kö telező nek fogadjá k el az ASZF-et é s az
Adatkezelé si Tá jé koztató t.

2.

A Bé rlő a jelen ASZF szerinti megrendelé s leadá sa sorá n, a megrendelé s befejező lé pé seké nt kattintá ssal,
e-mail ú tjá n tö rté nő megrendelé s eseté n az e-mail elkü ldé sé vel magá ra né zve kö telező nek fogadja el a jelen
ASZF-et é s az Adatkezelé si Tá jé koztató t.

3.

A Felhaszná ló , illetve a Bé rlő tudomá sul veszi, hogy a Portá lt csak akkor jogosult haszná lni, ha az ASZF-et
magá ra né zve kö telező nek fogadta el.

4.

A Portá lon kı́ná lt szolgá ltatá sok vonatkozá sá ban a Felhaszná ló , illetve a Bé rlő é s a Szolgá ltató kö zö tt online
szerző dé s jö n lé tre, amely nem minő sü l ı́rá sbeli szerző dé snek.

5.

A szerző dé skö té s nyelve a magyar, illetve az angol, azonban a szerző dé s esetleges é rtelmezé se sorá n a
magyar nyelvű verzió t kell figyelembe venni.

6.

Az online szerző dé st a Szolgá ltató nem rö gzı́ti, ı́gy az a szerző dé skö té st kö vető en nem é rhető el. Az online
szerző dé s lé trejö tté t az elektronikusan elmentett hirdeté si adatok é s az igé nybe vett Szolgá ltatá sokra
vonatkozó adatok igazoljá k, tová bbá az Eszkö zö k bé rleté nek megrendelé se eseté n a megrendelé srő l
kü ldö tt visszaigazolá s.

7.

A szerző dé s megkö té sé hez alkalmazott tá vollé vő k kö zö tti kommuniká ció t lehető vé té vő eszkö z
haszná latá nak dı́ja nem merü l fel.
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VI. A PORTÁLON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
1.

A Szolgá ltató a Portá lon az á ltala meghatá rozott Eszkö zö k bé rleté t teszi lehető vé , ellené rté k fejé ben. A
Szolgá ltató sajá t dö nté si jogkö ré ben egyoldalú an jogosult a Portá lon elé rhető szolgá ltatá sok, tartalom,
funkció k, a Portá lon kö zzé tett Eszkö zö k megvá ltoztatá sá ra, kibő vı́té sé re, csö kkenté sé re, ú j szolgá ltatá sok,
tartalmak, funkció k é s Eszkö zö k bevezeté sé re. A Portá lon ú j szolgá ltatá sok, funkció k, tartalmak é s
Eszkö zö k elé rhető sé gé rő l a Szolgá ltató tö bbek kö zö tt a Portá lon tá jé koztatja a Felhaszná ló kat.

2.

A Portá lt minden Felhaszná ló , illetve Bé rlő kizá ró lag a sajá t kocká zatá ra é s felelő ssé gé re haszná lhatja.

3.

A Portá l bö ngé sző fü ggetlen mó don együ ttmű kö dik valamennyi rendszeresen haszná lt é s szé les kö rben
elterjedt operá ció s rendszerrel, illetve megjelenı́thető mobileszkö zö kö n (mobiltelefon, tá blagé p).

4.

A Portá lon tö rté nő megrendelé s leadá sa nincs regisztrá ció hoz kö tve.

5.

Nem kö tö tt regisztrá ció hoz a Hı́rlevé l kü ldé sre tö rté nő feliratkozá s, valamint a Portá l tartalmá nak
megrendelé s né lkü li megtekinté se sem.

VII. A RENDELÉS LEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
A szolgáltatás igénybevételének szabályai, rendelés menete
1.

A Bé rlő a Portá l fő oldalá n elhelyezett „Foglalás” gombra kattintva, vagy a Szolgá ltató
booking@tourguidesystem.hu e-mail cı́mé re való megkü ldé ssel tudja megrendelé sé t leadni. A
megrendelé snek tartalmaznia kell az alá bbiakat:
●
●
●
●
●
●

2.

(Kö r)utazá s, vá rosné zé s, egyé b program megnevezé se
Indulá s pontos ideje, helyszı́ne (ahova a Bé rbeadó az Eszkö zö k kiszá llı́tá sá t vé gzi)
Igé nyelt Eszkö zö k darabszá má t
(Kö r)utazá s, vá rosné zé s idő tartamá t
Vá rható visszaé rkezé s idő pontjá t, helyszı́né t
(Kö r)utazá son jelen levő kontakt szemé ly nevé t, mobil elé rhető sé gé t

A Bé rlő a megrendelé s sorá n az alá bbi adatait kö teles megadni:
●
●
●
●
●

Né v
E-mail cı́m
Telefonszá m
Szá llı́tá si cı́m
Szá mlá zá si cı́m

3.

Bé rlő a megrendelé st legké ső bb az (kö r)utazá s, vá rosné zé s megkezdé se elő tti utolsó munkanap 15.00
ó rá ig (Budapesten kı́vü li cı́m eseté n a desztiná ció tó l fü ggő en 3-7 nappal) kö teles leadni. A jelzett
hatá ridő n tú li megrendelé seket a Bé rbeadó nem tudja vá llalni, a ké sedelmes megrendelé s okozta ká roké rt
a Bé rbeadó nem vá llal felelő ssé get.

4.

A Bé rbeadó a megrendelé st haladé ktalanul (munkanapokon 24 ó rá n belü l) visszaigazolja e-mail ú tjá n é s
vá llalja az Eszkö zö k megrendelé sben rö gzı́tett hatá ridő ben é s helyen tö rté nő á tadá sá t a Bé rlő ré szé re.

5.

A Bé rlő á ltal megadott adatainak való disá gá ért é s helyessé gé ért felelő ssé g kizá ró lag Bé rlő t terheli, ezzel
kapcsolatban Szolgá ltató felelő ssé gé t kizá rja. Bé rlő tudomá sul veszi, hogy amennyiben a 18. é leté vé t mé g
nem tö ltö tte be, a Portá lon tö rté nő szolgá ltatá s igé nybevé telé hez é s a jelen ASZF szerinti szerző dé s
megkö té sé hez tö rvé nyes ké pviselő je hozzá já rulá sa szü ksé ges. A Szolgá ltató ezen tö rvé nyes ké pviselő i
hozzá já rulá s elmaradá sá bó l eredő ká roké rt é s há trá nyos jogkö vetkezmé nyeké rt nem felel.

6.

Az egyes Eszkö zö k lé nyeges tulajdonsá gait, jellemző it, azok haszná latá ra vonatkozó utası́tá sokat az
Eszkö z Portá lon kö zzé tett informá ció s oldalá ró l lehet megismerni.

7.

Ha a megrendelé s elő tt az Eszkö zö kkel kapcsolatban ké rdé se merü lne fel, Ugyfé lszolgá latunk ké szsé ggel
á ll rendelkezé sé re. Az á ltalunk bé rbeadott Eszkö zö k haszná latá hoz 1 db ú tmutató t mellé kelü nk az
Eszkö zö k mellé . Ha vé letlenü l nem kapná ké zhez az Eszkö zzel együ tt a haszná lati ú tmutató t, azt - mielő tt
az Eszkö zt haszná latba veszi - jelezze Ugyfé lszolgá latunkná l, pó toljuk. Amennyiben a Portá lon talá lható
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bá rmely Eszkö z minő sé gé vel, alapvető tulajdonsá gá val, haszná latá val, haszná lható sá gá val kapcsolatban, a
Portá lon kö zö ltekné l tö bb informá ció ra van szü ksé ge, ké rjü k, forduljon Ugyfé lszolgá latunkhoz, melynek
adatait, elé rhető sé gé t a jelen ASZF-ben talá lja.
8.

Az Eszkö zö k bé rleti dı́já t, illetve a szá llı́tá si dı́jakat a Portá lon tesszü k kö zzé , amely, ha nincs kü lö n jelö lve,
az á ltalá nos forgalmi adó t má r tartalmazza. Az Eszkö zö k bé rleti dı́ja é s a szá llı́tá si dı́j magyar forintban
(Ft) é s euró ban (EUR) kerü l feltü nteté sre.

9.

A Portá lon megrendelhető Eszkö zö k bé rleti dı́já nak, illetve a szá llı́tá si dı́jak egyoldalú vá ltoztatá sá nak jogá t
a Szolgá ltató fenntartja azzal, hogy a mó dosı́tá s a Portá lon való megjelené ssel egyidejű leg lé p hatá lyba. A
mó dosı́tá s a má r megrendelt Eszkö zö k bé rleti, illetve szá llı́tá si dı́já t nem befolyá solja. A megrendelé s
elkü ldé sé t kö vető en bekö vetkezett á rcsö kkené s eseté n nem á ll mó dunkban pé nzt visszaté rı́teni.

10. Amennyiben a Szolgá ltató minden gondossá ga ellené re hibá s á r kerü l a Portá lon feltü nteté sre, kü lö nö s
tekintettel a nyilvá nvaló an té ves, pl. az á ltalá nosan elfogadott vagy becsü lt á rá tó l jelentő sen elté rő , esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os á rra, akkor a Szolgá ltató nem kö teles az Eszkö zt
hibá s á ron szá llı́tani, hanem felajá nlhatja a helyes á ron tö rté nő szá llı́tá st, amelynek ismereté ben a Bé rlő
elá llhat bé rlé si szá ndé ká tó l.
11. A megrendelé st a Szolgá ltató a Portá lon vagy a fent megadott e-mail cı́men keresztü l, é s csak akkor fogadja
el, ha a Bé rlő a megrendelé shez szü ksé ges valamennyi mező t maradé ktalanul kitö lti. (Ha a Bé rlő valamely
mező t hiá nyosan tö lt ki a rendszer nem engedi a megrendelé st leadni.) A Szolgá ltató t a Bé rlő á ltal té vesen
é s/vagy pontatlanul megadott rendelé si adatokra visszavezethető szá llı́tá si ké sedelemé rt, illetve egyé b
hibá ért semminemű felelő ssé g nem terheli.
12. Megrendelé s feladá sá ra a Portá lon a Foglalá s gombra kattintva, majd a megjelenő formanyomtatvá ny
kitö lté sé vel van lehető sé g. A Bé rlő a formanyomtatvá nyon a VII. 1-2. pontokban rö gzı́tett adatok megadá sá t
kö vető en adhatja le megrendelé sé t a Szolgá ltató nak. A formanyomtatvá ny kitö lté se kö zben vá lasztani tud,
hogy hogyan kı́vá nja kiegyenlı́teni a megrendelé sé nek vé gö sszegé t. Ha vá lasztott a fizeté si mó dok kö zü l,
valamint beı́rta szá mlá zá si adatait, ú gy a Bekü ldé s (Submit) gombra kattintva kü ldi el megrendelé sé t a
Szolgá ltató nak.
13. A Szolgá ltató kifejezetten felhı́vja a Bé rlő figyelmé t arra, hogy a bé rlé si szá ndé k csak a "Bekü ldé s (Submit)"
gomb megnyomá sa utá n vá lik hatá lyossá .
14. A megrendelé s feladá sá ra, az ajá nlat elkü ldé sé re "Bekü ldé s (Submit)" feliratra kattintá st kö vető en kerü l
sor. A rendelé s leadá sa tehá t a "Bekü ldé s (Submit)" gombra kattintá ssal tö rté nik, amely a Bé rlő ré szé re
fizeté si kö telezettsé get keletkeztet.
15. A rendelé s leadá sakor a megadott adatok nem tartalmazhatnak trá gá r, obszcé n vagy bá ntó kifejezé st.
Amennyiben a Bé rlő az adatok kitö lté si helyé n ilyen adatot ad meg a megrendelé skor, a Szolgá ltató
jogosulttá vá lik arra, hogy a Szolgá ltatá st korlá tozza, vagy a Bé rlő megrendelé sé t tö rö lje.
16. A rendelé s leadá sa sorá n a Bé rlő k kö telesek adataikat a való sá gnak é s é rvé nyes szemé lyi igazolvá nyuknak
é s lakcı́mká rtyá juknak, jogi szemé ly Bé rlő eseté ben a rá vonatkozó nyilvá ntartá s adatainak megfelelő en
megadni é s kö telesek ezen adataikban bekö vetkezett bá rmilyen vá ltozá sró l a Szolgá ltató t haladé ktalanul,
de legké ső bb 15 napon belü l é rtesı́teni. A Bé rlő vá llalja, hogy a rendelé s sorá n megadott szemé lyes
adatokat szü ksé g szerint frissı́ti annak é rdeké ben, hogy azok idő szerű ek, teljesek é s a való sá gnak
megfelelő ek legyenek.
17. Nem termé szetes szemé ly Bé rlő nevé ben csak a szervezet ké pviseleté ben jogszabá ly, kö zhiteles
nyilvá ntartá s vagy meghatalmazá s alapjá n eljá rni (ké pviselni) jogosult szemé ly jogosult a Portá lon
bá rmely szolgá ltatá st igé nybe venni.
18. A Szolgá ltató kizá rja felelő ssé gé t a rendelé s leadá sa sorá n megadott té ves, hibá s vagy hamis adatok vagy
e-mail cı́m megadá sá bó l eredő ká ré rt, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerü lő ká rá nak megté rı́té sé t
kö vetelheti a Bé rlő tő l. A Bé rlő nek bá rmikor lehető sé ge van adatait ellenő rizni é s mó dosı́tani. A Szolgá ltató
jogosult tö rö lni a nyilvá nvaló an hibá s vagy hamis adatokat, tová bbá ké tsé g eseté n jogosult a Bé rlő
adatainak való disá gá t ellenő rizni.
19. A Szolgá ltató fenntartja magá nak a jogot, hogy a Bé rlő megrendelé sé t visszautası́tsa, ı́gy kü lö nö sen
való tlan, vagy hiá nyos adatok megadá sa, illetve a megrendelé s sorá n a megadott adatokkal tö rté nő
bá rmilyen visszaé lé s gyanú ja eseté n.
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20. Amennyiben a Szolgá ltató tudomá st szerez arró l, hogy a Bé rlő a jelen ASZF-et, valamely harmadik szemé ly
jogait vagy egyé bké nt a jogszabá lyokat sé rtő mó don a Portá l haszná lata, illetve a megrendelé s leadá sa
sorá n má s szemé ly vagy nem lé tező szemé ly szemé lyes adatait adja meg, vagy hamis, nem való s adatokat
ad meg, a Szolgá ltató jogosult a Bé rlő vel fenná lló szerző dé sé t azonnali hatá llyal felmondani é s a Bé rlő
megrendelé sé t tö rö lni.
21. A Bé rlő t teljes kö rű felelő ssé g terheli a Portá lon keresztü l tö rté nő mindennemű tevé kenysé ggel
kapcsolatban. A Bé rlő vá llalja, hogy haladé ktalanul é rtesı́ti a Szolgá ltató ü gyfé lszolgá latá t adatainak
bá rmilyen illeté ktelen felhaszná lá sa, illetve a biztonsá g egyé b mó don való megsé rté se eseté n.
22. Amennyiben a Portá l szá mı́tá stechnikai eszkö zö n, mobilké szü lé ken tö rté nő mű kö dé sé hez egyé b
programok, segé dprogramok, appliká ció k letö lté se é s telepı́té se is szü ksé ges, a Bé rlő gondoskodik azok
letö lté sé rő l é s telepı́té sé rő l.
23. Amennyiben a megrendelé st (Foglalá st) a Szolgá ltató elfogadta, a Bé rlő az á ltala megadott e-mail cı́mre
ü zenetet kap, amelyben a Szolgá ltató tá jé koztatja a sikeres megrendelé srő l.
24. Amennyiben a megrendelé st visszaigazoló e-mail valamilyen okbó l a Bé rlő hö z nem é rkezik meg a
megrendelé s elkü ldé sé t kö vető 48 ó rá n belü l, ké rjü k, szı́veskedjen felkeresni a Szolgá ltató t telefonon vagy
e-mailben, az Ugyfé lszolgá lat elé rhető sé gein, illetve a Szolgá ltató ezzel kapcsolatban jogosult megkeresni
a Bé rlő t az á ltala megadott elé rhető sé geken.
25. Szolgá ltató a megrendelé seket munkanapokon igazolja vissza. Amennyiben a megrendelé st munkaszü neti
napon, ü nnepnapon adjá k le, ú gy azt Szolgá ltató a kö vetkező munkanapon igazolja vissza.
A megrendelés módosítása, visszavonása
25. A Bé rlő nek a rendelé s bá rmely szakaszá ban é s a megrendelé s Szolgá ltató ré szé re való elkü ldé sé ig a
Portá lon bá rmikor lehető sé ge van az adatbeviteli hibá k javı́tá sá ra, a cmegrendelé s mó dosı́tá sá ra é s
visszavoná sá ra, tö rlé sé re a megrendelé si felü leten (pl. a formanyomtatvá nybó l való kilé pé ssel).
26. A megrendelé s elkü ldé sé t kö vető en a Bé rlő a Szolgá ltató Ugyfé lszolgá latá nak kü ldö tt e-mailben tudja ké rni
a megrendelé se mó dosı́tá sá t, amelyet a Szolgá ltató sajá t belá tá sa szerint teljesı́t. A Szolgá ltató nem kö teles
az ilyen mó dosı́tá st teljesı́teni, é s a mó dosı́tá s teljesı́té sé nek megtagadá sa eseté n a Bé rlő semmilyen
igé nnyel nem lé phet Szolgá ltató val szemben, a Bé rlő a leszá llı́tott Eszkö zö k bé rleti é s szá llı́tá si dı́já t ebben
az esetben kö teles kifizetni, elá llá si jogá t azonban gyakorolhatja a jogszabá ly é s a jelen ASZF rendelkezé sei
szerint. A megrendelé s mó dosı́tá sa addig ké rhető , amı́g a Szolgá ltató a megrendelt Eszkö zö ket a
Futá rszolgá latnak kiszá llı́tá sra vagy Atvé telipontra á t nem adta.
27. A megrendelé s visszavoná sá ra (lemondá sra) a megrendelé s leadá sá t kö vető en kizá ró lag akkor van
lehető sé g, amennyiben arra a (kö r)utazá s, vá rosné zé s, egyé b program megadott kezdő idő pontja elő tt
legalá bb 48 (negyvennyolc) ó rá val kerü l sor azzal, hogy az esetlegesen felmerü lt szá llı́tá si kö ltsé g Bé rlő t
terheli, ezt kö vető en amennyiben bé rlő visszavonja a megrendelé st, ú gy kö teles a bé rleti dı́j teljes ö sszegé t
is megfizetni Szolgá ltató nak.
28. Az Eszkö zö k á tvé telé t kö vető en, utó lagos igé nybe vevő i lé tszá m mó dosı́tá sá t a Szolgá ltató nem tudja
elfogadni.
Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
29. A Bé rlő á ltal elkü ldö tt megrendelé s (ajá nlat) megé rkezé sé t a Szolgá ltató haladé ktalanul (munkanapokon,
24 ó rá n belü l)
visszaigazoló e-mail ú tjá n visszaigazolja a Bé rlő ré szé re, mely visszaigazoló e-mail
tartalmazza a Bé rlő á ltal a megrendelé s leadá sa sorá n megadott adatokat (pl. szá mlá zá si é s szá llı́tá si
informá ció k), a rendelé s azonosı́tó já t, a rendelé s dá tumá t, a megrendelt Eszkö zö k felsorolá sá t,
mennyisé gé t, az Eszkö zö k bé rleté nek dı́já t, szá llı́tá si kö ltsé get é s a fizetendő vé gö sszeget.
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 rlő mentesü l az ajá nlati kö tö ttsé g aló l, ha ké sedelem né lkü l, de legké ső bb 48 ó rá n belü l nem kapja meg
Szolgá ltató tó l az elkü ldö tt rendelé sé re vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
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32. Ha a Bé rlő rendelé sé t má r elkü ldte a Szolgá ltató ré szé re é s hibá t vesz é szre a visszaigazoló e-mailben
szereplő adatok tekinteté ben, azt 1 napon belü l jeleznie kö teles a Szolgá ltató felé a nem kı́vá nt rendelé sek
teljesı́té sé nek elkerü lé se é rdeké ben.
33. A megrendelé s elektronikus ú ton megkö tö tt szerző dé snek minő sü l, amelyre a Polgá ri Tö rvé nykö nyvrő l
szó ló 2013. é vi V. tö rvé ny (a tová bbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgá ltatá sok, valamint az
informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá sok egyes ké rdé seirő l szó ló 2001. é vi CVIII. tö rvé nyben
foglaltak irá nyadó ak. A szerző dé s a fogyasztó é s a vá llalkozá s kö zö tti szerző dé sek ré szletes szabá lyairó l
szó ló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatá lya alá tartozik, é s szem elő tt tartja a fogyasztó k jogairó l szó ló
Euró pai Parlament é s a Taná cs 2011/83/EU irá nyelvé nek rendelkezé seit.
Szállítási és fizetési feltételek
34. A megrendelt Eszkö zö k á tvé telé re szemé lyesen Atvé teliponton vagy a Szolgá ltató á ltal igé nybe vett
Futá rszolgá lat ú tjá n, a Bé rlő á ltal megadott Szá llı́tá si cı́mre való szá llı́tá ssal van lehető sé g.
Átvételipont: Szolgá ltató fió ktelepe (cı́m: 1067 Budapest, Csengery utca 49. 2. emelet. 23. ajtó , 23-as
kapucsengő , nyitvatartá s: H-P 09.00-16.00, hé tvé gi szemé lyes á tvé tel nem lehetsé ges)
A megrendelt Eszközök fenti Átvételiponton történő személyes átvétele esetén szállítási díj nem
kerül felszámításra.
35. Vá sá rló az aktuá lis szá llı́tá s dı́já ró l a Portá lon az „Araink” fü l alatt tá jé kozó dhat. A megrendelé sre é rkező
visszaigazoló e-mail tartalmazza a szá llı́tá si dı́j bruttó ö sszegé t.
36. A szá llı́tá si 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 Szolgá ltató a szá llı́tá si dı́j egyoldalú vá ltoztatá sá nak jogá t fenntartja azzal, hogy a mó dosı́tá s a Portá lon
való megjelené ssel egyidejű leg lé p hatá lyba. A mó dosı́tá s a má r megrendelt Eszkö zö k bé rleti dı́já t nem
befolyá solja.
38. A Szolgá ltató kiszá llı́tá st Magyarorszá g terü leté n, kü lfö ldi orszá gokba az Euró pai Unió terü leté n vá llal.
39. Kü lfö ldi szá llı́tá si cı́m eseté ben, amennyiben a kiszá llı́tá s Szolgá ltató nak vagy megbı́zottjá nak ará nytalanul
nagy terhet vagy kocká zatot jelentene, ú gy Szolgá ltató jogosult a szerző dé s teljesı́té sé tő l elá llni, é s kö teles
a Bé rlő ré szé re az esetlegesen má r megfizetett bé rleti dı́jat, kö ltsé get maradé ktalanul visszafizetni.
40. A megrendelé s visszaigazolá sá t kö vető en a rendelé s leadá sa sorá n megjelö lt mó don van lehető sé g a
megrendelt Eszkö zö k á tvé telé re.
41. A megrendelé s Szolgá ltató hoz tö rté nő beé rkezé sé t kö vető en a Szolgá ltató ellenő rzi a megrendelé s
teljesı́thető sé gé t. Amennyiben a megrendelt Eszkö zö k bá rmilyen okbó l eredő en a Bé rlő nek mé gsem
szá llı́tható ki a jelen ASZF szerinti szá llı́tá si hatá ridő n belü l, a Szolgá ltató e-mailben felveszi a kapcsolatot
a Bé rlő vel.
42. Az Eszkö zö k kiszá llı́tá sá nak napja é s napon belü li idő pontja az a dá tum é s idő pont, amelyet a Bé rlő a
megrendelé skor meghatá rozott vagy amelyet a megrendelé s visszaigazolá sá t kö vető en Szolgá ltató val
kö zvetlenü l egyeztetett.
43. A bé rlé sre megrendelt Eszkö zö k az Atvé teliponton a megrendelé sben szereplő dá tum é s azon belü l
megjelö lt idő pontot kö vető en nyitvatartá si idő vé gé ig kerü lnek tá rolá sra, ezt kö vető en a Szolgá ltató
raktá rozá si helyé re kerü lnek visszaszá llı́tá sra. Az á t nem vett Eszkö zö ket a Szolgá ltató akkor szá llı́tja ki
ismé telten az Atvé telipontra (legfeljebb egy ismé telt alkalommal), ha a Bé rlő ezt emailben ké relmezi.
Szolgá ltató fenntartja a jogot, hogy az á t nem vett Eszkö zö k ké ső bbi á tadá sá val kapcsolatos, azaz az
ismé telt kiszá llı́tá ssal/Atvé telipontra leadá ssal vagy bá rmely má s mó don tö rté nő ké zbesı́té ssel, illetve a
hatá ridő ben á t nem vett Eszkö zö k tá rolá sá val kapcsolatban felmerü lő valamennyi kö ltsé gé t Bé rlő vel
szemben é rvé nyesı́tse.
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44. Amennyiben Bé rlő a megrendelé s leadá sa sorá n a futá rral tö rté nő kiszá llı́tá st vá lasztja, olyan szá llı́tá si
cı́met kö teles megadni, ahol tartó zkodik valaki, aki a csomag á tvé telé re jogosult. A szá mlá zá si cı́mnek nem
kell megegyeznie a szá llı́tá si cı́mmel. Az Eszkö z bé rlé srő l kiá llı́tott elektronikus szá mla a megrendelé s
sorá n regisztrá lt e-mail cı́mre kerü l kikü ldé sre. Ha a futá r é rkezé sekor nincs, aki á tvegye a megrendelt
Eszkö zö ket a kü ldemé nyt visszaszá llı́tja az Szolgá ltató hoz A futá r szü ksé g eseté n felveszi Bé rlő vel a
kapcsolatot a megrendelé s leadá sakor megadott telefonszá mon.
45. A Bé rlő a Portá lon vagy e-mailen megrendelt Eszkö zö k bé rleti dı́já t é s szá llı́tá si dı́já t banki utalá ssal vagy
az á tadá s-vé telkor ké szpé nzzel egyenlı́theti ki.
46. A termé k ellené rté ké rő l a teljesı́té st kö vető 2 (kettő ) napon belü l a Szolgá ltató elektronikus szá mlá t á llı́t ki,
melyet a Bé rlő megadott e-mailcı́mé re megkü ld, ké szpé nzes fizeté s eseté n a Bé rlő vagy ké pviselő je ré szé re
fizeté skor á tad.
Eszközök átadása-visszaadása
46. Felek az Eszkö zö k á tadá sá t é s á tvé telé t a fuvarlevé l alá ı́rá sá val felté tlenü l é s visszavonhatatlanul elismerik
é s nyugtá zzá k. Felek rö gzı́tik, hogy a ká rveszé ly viselé se az Eszkö zö k tekinteté ben az á tvé tellel Bé rlő re szá ll
á t.
47. Felek rö gzı́tik, hogy az Eszkö zö ket Bé rlő a megrendelé sben megjelö lt napon kö teles Bé rbeadó ré szé re
visszaadni az á tvé telkori á llapottal egyező á llapotban a megrendelé sben meghatá rozott helyszı́nen é s
idő ben (kivé ve az egyszer haszná latos fü lhallgató kat, melyet Bé rlő nem kö teles visszaadni a Bé rbeadó nak).
48. Felek rö gzı́tik, hogy a Felek kö zö tti bé rleti jogviszony a megrendelé s visszaigazolá sá tó l az Eszkö zö k Bé rlő
á ltal megjelö lt visszaadá si idő pontig szó ló hatá rozott idő re, a megrendelé s visszaigazolá sá t kö vető en jö n
lé tre.
Bérlő kötelezettségei
49. Bé rlő az Eszkö zö ket tartalmazó bő rö ndö t vagy há tizsá kot az Eszkö zö kkel együ tt kivá ló á llapotban,
hiá nymentesen á tveszi, é s azokat rendelteté sszerű en kö teles haszná lni. A Bé rlő a megrendelé s sorá n
elő zetesen ismertetett hazaé rkezé s napjá n kö teles a Bé rbeadó t - lehető leg 3-4 ó rá val a hazaé rkezé s elő tt é rtesı́teni az Eszkö zö k visszaadá sá nak/visszavé telé nek pontos helyé rő l é s idejé rő l.
50. A Bé rlő tudomá sul veszi, hogy az Eszkö zö kre szigorú an tilos bá rmilyen matrica felragasztá sa (fotó /kamera
engedé lyek, csoport jelek stb.). Ezen szabá ly megsé rté se az Eszkö zö k szá ndé kos megrongá lá sá t jelenti,
mely utá n nettó 50 € (ö tven euró ) szerző dé sszegé si kö tbé r fizetendő ké szü lé kenké nt.
51. Bé rlő kö teles gondoskodni az Eszkö zö k Szolgá ltató szá má ra tö rté nő hiá nytalan visszaszá llı́tá sá ró l. A
Szolgá ltató á ltal megá llapı́tott hiá nyt a Bé rlő minden esetben kö teles elfogadni.
Szolgáltató (jelen pontban: Bérbeadó) kötelezettségei
52. Bé rbeadó vá llalja, hogy a kö vetkező Eszkö zö ket biztosı́tja a Bé rlő nek:
a. Igé nyelt darabszá mú adó ké szü lé k + 1 darab extra (TX) mikrofonnal
b. Tartalé k elemek
c. Igé nyelt darabszá mú vevő ké szü lé k + 2 db extra (20 ké szü lé kszá m alatt), 4 db extra (21 db vagy a fö lö tt
megrendelt ké szü lé kszá m eseté n)
d. Egyszerhaszná latos fü lhallgató bó l a megrendelt ké szü lé kszá m + 10 % extra kerü l á tadá sra
e. Kettő darab AM1 tı́pusú , fü lre akasztható fü lhallgató nagyot halló ké szü lé kkel rendelkező utasok
szá má ra
f. Ké szü lé keket tartalmazó TGS bő rö nd vagy TGS há tizsá k
53. Bé rbeadó kizá ró lag a Bé rlő á ltal igé nyelt Eszkö zö ket szá mlá zza ki a Bé rlő felé , a plusz ké szü lé kek dı́já t nem,
azok biztonsá gi tartalé kok. Az elhaszná lt (egyszerhaszná latos) fü lhallgató k az utasokná l maradnak, azokat
a Bé rbeadó ré szé re nem kell visszaszolgá ltatni.
54. Abban az esetben, ha az egyszer haszná latos fü lhallgató kbó l tö bb kerü l megrendelé sre, mint az
adó ké szü lé kbő l, ú gy a megrendelt egyszer haszná latos fü lhallgató k szá ma alapjá n kerü l az ö sszeg
kiszá mlá zá sra.
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55. A megrendelé sben rö gzı́tett elő zetes igé ny eseté n Bé rbeadó a nagyothalló utasok ré szé re Neckloop
univerzá lis vevő t biztosı́t felá r né lkü l. A Neckloop univerzá lis vevő t ké szü lé kek együ tt az utazá s, vá rosné zé s
vé gé n a vevő ké szü lé kekkel együ tt vissza kell szolgá ltatni a Bé rbeadó ré szé re. A vissza nem adott eszkö z
utá n szerző dé sszegé si kö tbé rt kell fizetni melynek dı́ja nettó 50 € (ö tven euró ).
56. Bé rbeadó vá llalja, hogy az Eszkö zö ket kifogá stalan á llapotban, ú j elemekkel adja á t a Bé rlő nek. A Bé rbeadó
a csoport indulá sa elő tt minden informá ció t á tad a csoportot vezető idegenvezető nek, é s telefonon
keresztü l sü rgő s esetekre telefonos asszisztenciá t biztosı́t (+36 30 520 3543).
Bérleti díj
57. Az aktuá lis bé rlet dı́jakró l a Felhaszná ló , illetve a Bé rlő a Portá l „Dı́jaink” fü l alatt tá jé kozó dhat.
● Rövid távú bérlés (1-3 nap esetén): 450 Ft + ÁFA/ fő/nap
● Hosszú távú bérlés (4. naptól): 400 Ft + ÁFA/ fő/nap
Minden bé rleti dı́j tartalmazza az egyszer haszná latos fü lhallgató k, elemek é s tartalé k ké szü lé kek
á rá t.
Tová bbá a fenti 52. pont a) alpontban hivatkozott 1 db extra adó ké szü lé ket a Szolgá ltató
ingyenesen biztosı́tja, azonban tová bbi extra adó ké szü lé k igé nylé se eseté n a Szolgá ltató 500, -Ft
+ ÁFA/adókészülék/nap felá rat szá mı́t fel.
Szerződésszegés, kötbér
58. Abban a nem vá rt esetben, amennyiben Bé rlő , vagy nevé ben eljá ró kö zremű kö dő je az Eszkö zö k
•
•

•

birtoká t ké sedelmesen adja vissza, ú gy minden ké sedelmes napra kö tbé rt kö teles fizetni, amelynek
napi ö sszege a napi Bé rleti dı́j 100 (szá z) szá zalé ka, é s amely minden ké sedelmes napon
automatikusan esedé kessé vá lik;
birtoká t hatá ridő ben, de akké pp adja vissza, hogy azokon fizikai sé rü lé s lá tszik, ú gy kö tbé rt kö teles
fizetni, melynek ö sszege vevő egysé genké nt nettó 50 € (ö tven euró ), é s adó egysé genké nt nettó 100
€ (szá z euró ) é s amely a visszaadá skor egy ö sszegben esedé kessé vá lik; az Eszkö zö kben bá rmilyen
cselekmé nyé vel, vagy mulasztá sá val az Eszkö zö ket mű kö dtető , vagy mű kö dé sü ket segı́tő szoftver
tartalmá t megvá ltoztatja ú gy kö tbé rt kö teles fizetni, melynek ö sszege vevő egysé genké nt nettó 50
€ (ö tven euró ), é s adó egysé genké nt nettó 100 € (szá z euró ) é s amely a visszaadá skor egy
ö sszegben esedé kessé vá lik;
az Eszkö zö k birtoká t lopá s, elveszté s miatt egyá ltalá n nem adja vissza ú gy kö tbé rt kö teles fizetni,
melynek ö sszege vevő egysé genké nt nettó 50 € (ö tven euró ), é s adó egysé genké nt nettó 100 € (szá z
euró ) é s amely a visszaadá s napjá n egy ö sszegben esedé kessé vá lik. Felek rö gzı́tik, hogy a kö tbé r
megfizeté se nem é rinti Bé rbeadó egyé b vagyonjogi igé nyeinek az é rvé nyesı́thető sé gé t é s nem
minő sü l ká rá talá nynak sem.

59. Amennyiben az Eszkö zö ket Bé rlő nem az á tvé telkori á llapotban adja vissza, ú gy az é rté kcsö kkené st, vagy
a helyreá llı́tá si-, vagy javı́tá si kö ltsé get Bé rbeadó jogosult az á ltala kivá lasztott szemé llyel felmé retni é s az
ı́gy megá llapı́tott ö sszeget Bé rlő az esetleges kö tbé ren felü l kö teles Bé rbeadó nak megté rı́teni Bé rbeadó
vonatkozó szá mlá ja é s fizeté si felszó lı́tá sa szerint.
60. Bé rlő ké sedelmes fizeté se eseté n Bé rbeadó ké sedelmi kamatra jogosult a Ptk. szabá lyaira figyelemmel, az
ott meghatá rozott mé rté kben.
61. Abban a nem vá rt esetben, amennyiben Bé rlő vel szemben Bé rbeadó nak a bé rleti jogviszonybó l eredő en
kö vetelé se merü l fel, ú gy Bé rbeadó jogosult a teljesı́té s é rdeké ben a kö vetelé se kezelé sé vel harmadik
szemé lyt megbı́zni é s ezen harmadik szemé ly felé Bé rlő adatait tová bbı́tani, tová bbá a behajtá s kö ltsé geit
ö sszegszerű korlá tozá s né lkü l Bé rlő re á thá rı́tani.
Felelősség, titoktartás
62. A Bé rbeadó szavatolja, hogy az á tadá sra kerü lő Eszkö zö k mű kö dő ké pes á llapotban vannak, ı́gy a haszná lat
sorá n való meghibá sodá sé rt Bé rbeadó t felelő ssé g nem terheli, kijavı́tá si, vagy kicseré lé si kö telezettsé ge
nem á ll fenn.
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63. Bé rlő az Eszkö zö k haszná latá t a megrendelé sben meg nem jelö lt szemé lyek ré szé re mé g idő legesen sem
engedheti á t. Felek rö gzı́tik, hogy Bé rbeadó azon szemé lyekkel szemben, akik a jelen szerző dé s hatá lya
alatt az Eszkö zö ket Bé rlő hozzá já rulá sá val, vagy ané lkü l kipró bá ljá k, semmifé le felelő ssé ggel nem
tartozik, az ilyen szemé lyekkel jogviszonyba Bé rbeadó nem kerü l.
64. Felek rö gzı́tik, hogy a jelen Szerző dé ssel szabá lyozott jogviszonyuk tekinteté ben az egyes igé nyeik
elé vü lé sé t a teljesı́té sre irá nyuló ı́rá sbeli felszó lı́tá s minden esetben megszakı́tja.
65. Az Eszkö zö k Bé rlő , vagy harmadik szemé lyek á ltal való haszná lata, vagy kipró bá lá sa sorá n keletkező
egé szsé gü gyi kö vetkezmé nyeké rt Bé rbeadó felelő ssé get nem vá llal. Abban a nem vá rt esetben, ha a bé rleti
jogviszony alatt, vagy Bé rlő birtok visszaadá si ké sedelme idő tartamá ban keletkezett egé szsé gü gyi
á llapottal, vagy esemé nnyel kapcsolatban é rvé nyesı́t bá rki Bé rbeadó val szemben, ú gy Bé rlő kö teles
Bé rbeadó t azonnal Bé rbeadó erre irá nyuló ı́rá sbeli felszó lı́tá sá nak megfelelő en mentesı́teni ezen
harmadik szemé llyel szemben é s a jelen pontra tekintettel Bé rbeadó ná l felmerü lő minden igazolt
kö ltsé get kö tbé r jogcı́mé n megté rı́teni Bé rbeadó ré szé re a Bé rbeadó á ltal ı́rá sban meghatá rozott
esedé kessé ggel.
66. Felek kö lcsö nö sen kö telezik magukat, hogy a szerző dé ssel kapcsolatos, tová bbá a szerző dé s megkö té se
é s teljesı́té se sorá n a má sik fé llel kapcsolatban tudomá sukra jutott informá ció kat bizalmasan, ü zleti
titokké nt kezelik, azokat nem bocsá tjá k harmadik szemé ly rendelkezé sé re é s nem hozzá k
nyilvá nossá gra.
VIII. TÁJÉKOZTATÁS FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ BÉRLŐT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI JOGRÓL, A
VISSZAKÜLDÉS FOGYASZTÓT TERHELŐ KÖLTSÉGEIRŐL
Elállási jog
1.

A jogszabá ly szerint fogyasztó nak minő sü lő Bé rlő t a fogyasztó é s vá llalkozá s kö zö tti szerző dé sek ré szletes
szabá lyairó l szó ló 45/2014 (II. 26.) Kormá nyrendelet (a tová bbiakban: Kormá nyrendelet) é rtelmé ben, a
Kormá nyrendelet 20. § szerinti, 14 napos indokolá s né lkü li elá llá si é s felmondá si jog a Portá lon keresztü l
megrendelt Eszkö zö k vonatkozá sá ban az alá bbiak 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 elá llá s é s felmondá s joga vonatkozá sá ban a jelen pont szerinti Bé rlő n a tová bbiakban kizá ró lag a
jogszabá lyok szerinti Fogyasztó é rtendő .

5.

Az elá llá si, felmondá si jog hatá ridejé nek kezdő idő pontja:
a) az Eszkö z,
b) tö bb Eszkö z szolgá ltatá sakor az utoljá ra szolgá ltatott Eszkö znek,
a Bé rlő vagy az á ltala megjelö lt, a fuvarozó tó l elté rő harmadik szemé ly á ltali á tvé telé nek napja.

6.

A Fogyasztó a fenti elá llá si jogá t a szerző dé s megkö té sé nek napja é s az Eszkö z á tvé telé nek napja kö zö tti
idő szakban gyakorolhatja a fenti elté ré sekkel.

Az elállási jog gyakorlásának menete, módja
7.

A Bé rlő az elá llá si, vagy felmondá si jogá t vagy a Kormá nyrendelet 2. szá mú mellé klete szerinti, jelen ASZFhez csatolt forma levé len, vagy erre vonatkozó egyé rtelmű nyilatkozata ú tjá n gyakorolhatja, amelyet
kö teles eljuttatni a Szolgá ltató
jelen ASZF-ben meghatá rozott postacı́mé re vagy a
booking@tourguidesístem.hu elektronikus levelezé si cı́mé re. Az elá llá si, illetve felmondá si jog
gyakorlá sa hatá ridő ben tö rté nik, ha azt a Bé rlő az elő ző bekezdé sben foglalt hatá ridő ben elkü ldi. A Bé rlő t
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terheli annak bizonyı́tá sa, hogy az elá llá si vagy felmondá si jogá t a jelen bekezdé sben foglaltakkal
ö sszhangban é s hatá ridő ben gyakorolta.
8.

Postai ú ton tö rté nő jelzé s alkalmá val a postá ra adá s dá tumá t, e-mailen keresztü l tö rté nő é rtesı́té s eseté n
az e-mail elkü ldé sé nek idejé t veszi figyelembe a Szolgá ltató a hatá ridő szá mı́tá s szempontjá bó l. A Bé rlő
levelé t ajá nlott kü ldemé nyké nt kö teles postá ra adni, hogy hitelt é rdemlő en bizonyı́tható legyen a feladá s
dá tuma.

9.

A Bé rlő jelen pont szerinti elá llá si jogá nak gyakorlá sa eseté n a Szolgá ltató haladé ktalanul, de legké ső bb a
nyilatkozat Szolgá ltató á ltal tö rté nő ké zhezvé telé tő l szá mı́tott 14 napon belü l visszaté rı́ti a Bé rlő á ltal
teljesı́tett valamennyi ellenszolgá ltatá st, ideé rtve a teljesı́té ssel ö sszefü ggé sben felmerü lt kö ltsé geket is.

10. A visszaté rı́té s ú gy tö rté nik, hogy a Szolgá ltató a visszakü ldö tt Eszkö z ké zhezvé telé t kö vető 14 napon belü l,
banki á tutalá ssal té rı́ti vissza a Bé rlő nek a bé rleti dı́j ellené rté ké t, amelynek é rdeké ben a Bé rlő kö teles az
elá llá si jog gyakorlá sá ró l szó ló nyilatkozatá ban bankszá mlaszá má t, ahova a visszaté rı́té st ké ri, feltü ntetni.
Amennyiben a Bé rlő bankszá mlaszá mmal nem rendelkezik, vagy azt nem tü nteti fel, a Szolgá ltató telefonon
vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a Bé rlő vel a visszaté rı́té s mó djá nak egyezteté sé rő l, ilyen esetben is a
visszakü ldö tt Eszkö zö ket a Szolgá ltató á ltal tö rté nő ké zhezvé telé tő l szá mı́tott 14 napon belü l kerü l sor a
visszaté rı́té sre.
11. A Bé rlő t a visszaté rı́té sbő l adó dó an semmilyen tö bbletdı́j nem terhelheti.
12. A Szolgá ltató mindaddig visszatarthatja a visszaté rı́té st, amı́g a Vá sá rló tó l nem kapta vissza a megrendelt
Eszkö zt, vagy a Bé rlő hitelt é rdemlő en nem igazolta, hogy az Eszkö zt a Szolgá ltató nak visszakü ldte; a kettő
kö zü l a korá bbi idő pontot kell figyelembe venni.
13. A fogyasztó elá llá sa, illetve felmondá sa eseté n a megrendelt é s má r esetlegesen ké zhez kapott Eszkö zt
kö teles legké ső bb 14 napon belü l a Szolgá ltató jelen ASZF-ben megjelö lt cı́mé re visszakü ldeni. A hatá ridő
betartottnak minő sü l, ha a Bé rlő a 14 napos hatá ridő letelte elő tt elkü ldi (postá ra adja vagy az á ltala
megrendelt futá rnak á tadja) az Eszkö zt.
14. A visszakü ldé ssel, illetve visszajuttatá ssal já ró kö ltsé gek a fogyasztó t terhelik. A Szolgá ltató nak az
utá nvé ttel visszakü ldö tt csomagot nem á ll mó djá ban á tvenni. Az Eszkö z visszakü ldé sé nek kö ltsé gé n kı́vü l
az elá llá s kapcsá n a Bé rlő t semmilyen má s kö ltsé g nem terheli.
15. Ha a fogyasztó az Eszkö zt sé rü lten kü ldi vissza, kö teles az Eszkö z kiskereskedelmi vé telá rá t a
Szolgá ltató nak megté rı́teni. A Szolgá ltató kö vetelheti az Eszkö z jellegé nek, tulajdonsá gainak é s
mű kö dé sé nek megá llapı́tá sá hoz szü ksé ges haszná latot meghaladó haszná latbó l eredő é rté kcsö kkené s,
illetve é sszerű kö ltsé geinek megté rı́té sé t.
IX. HIBÁS TELJESÍTÉS
Kellékszavatosság
1.

Fogyasztó a Szolgá ltató hibá s teljesı́té se eseté n a Szolgá ltató val szemben kellé kszavatossá gi igé nyt
é rvé nyesı́thet a Polgá ri Tö rvé nykö nyvrő l szó ló 2013. é vi V. tö rvé ny szabá lyai szerint.

2.

A Szolgá ltató hibá san teljesı́t, ha a szolgá ltatá s a teljesı́té s idő pontjá ban nem felel meg a szerző dé sben vagy
jogszabá lyban megá llapı́tott minő sé gi kö vetelmé nyeknek. Nem teljesı́t hibá san a Szolgá ltató , ha a jogosult
a hibá t a szerző dé skö té s idő pontjá ban ismerte, vagy a hibá t a szerző dé skö té s idő pontjá ban ismernie
kellett.

3.

Fogyasztó é s a Szolgá ltató kö zö tti szerző dé s eseté n az ellenkező bizonyı́tá sá ig vé lelmezni kell, hogy a
teljesı́té st kö vető hat hó napon belü l a fogyasztó á ltal felismert hiba má r a teljesı́té s idő pontjá ban megvolt,
kivé ve, ha e vé lelem a dolog termé szeté vel vagy a hiba jellegé vel ö sszeegyeztethetetlen.

4.

Olyan szerző dé s alapjá n, amelyben a felek kö lcsö nö s szolgá ltatá sokkal tartoznak, a Szolgá ltató a hibá s
teljesı́té sé rt kellé kszavatossá ggal tartozik.

5.

Kellé kszavatossá gi igé nye alapjá n a Fogyasztó vá lasztá sa szerint ké rhet kijavı́tá st vagy kicseré lé st, kivé ve,
ha az ezek kö zü l a Fogyasztó á ltal vá lasztott igé ny teljesı́té se lehetetlen vagy a Szolgá ltató szá má ra má s
igé nye teljesı́té sé hez ké pest ará nytalan tö bbletkö ltsé ggel já rna. Ha a kijavı́tá st vagy a kicseré lé st nem ké rte,
illetve nem ké rhette, ú gy igé nyelheti az ellenszolgá ltatá s ará nyos leszá llı́tá sá t vagy a hibá t a Szolgá ltató
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kö ltsé gé re fogyasztó is kijavı́thatja, illetve má ssal kijavı́ttathatja vagy – vé gső esetben – a szerző dé stő l is
elá llhat. Jelenté ktelen hiba miatt elá llá snak nincs helye.
6.

A Fogyasztó a vá lasztott kellé kszavatossá gi jogá ró l má sikra té rhet á t. Az á tté ré ssel okozott kö ltsé get
kö teles a Szolgá ltató nak megfizetni, kivé ve, ha az á tté ré sre a Szolgá ltató adott okot, vagy az á tté ré s
egyé bké nt indokolt volt.

7.

A Fogyasztó a hiba felfedezé se utá n ké sedelem né lkü l kö teles a hibá t a Szolgá ltató val kö zö lni. A Fogyasztó
é s a Szolgá ltató kö zö tti szerző dé s eseté n a hiba felfedezé sé tő l szá mı́tott ké t hó napon belü l kö zö lt hibá t
ké sedelem né lkü l kö zö ltnek kell tekinteni. A kö zlé s ké sedelmé bő l eredő ká ré rt a fogyasztó felelő s.
Fogyasztó é s a Szolgá ltató kö zö tti szerző dé s eseté n a Fogyasztó kellé kszavatossá gi igé nye a teljesı́té s
idő pontjá tó l szá mı́tott ké t é v alatt é vü l el.

8.

Nem fogyasztó nak minő sü lő Vá sá rló val kö tö tt szerző dé s eseté n a jogosult az á tvé tel idő pontjá tó l szá mı́tott
1 é ves elé vü lé si hatá ridő alatt é rvé nyesı́theti szavatossá gi igé nyeit.

Termékszavatosság
9.

Az Eszkö z hibá ja eseté n a Fogyasztó - vá lasztá sa szerint – kellé kszavatossá gi jogot vagy termé kszavatossá gi
igé nyt é rvé nyesı́thet.

10. Termé kszavatossá gi igé nyké nt a Fogyasztó kizá ró lag a hibá s Eszkö z kijavı́tá sá t vagy kicseré lé sé t ké rheti.
11. Az Eszkö z akkor hibá s, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatá lyos minő sé gi kö vetelmé nyeknek
vagy ha nem rendelkezik a gyá rtó á ltal adott leı́rá sban szereplő tulajdonsá gokkal.
12. Termé kszavatossá gi igé nyé t a Fogyasztó a Termé k gyá rtó á ltali forgalomba hozatalá tó l szá mı́tott ké t é ven
belü l é rvé nyesı́theti. E hatá ridő eltelté vel e jogosultsá gá t elveszti.
13. Termé kszavatossá gi igé nyé t a Fogyasztó kizá ró lag az ingó dolog gyá rtó já val vagy forgalmazó já val szemben
gyakorolhatja. A termé k hibá já t termé kszavatossá gi igé ny é rvé nyesı́té se eseté n a Fogyasztó nak kell
bizonyı́tania.
14. A gyá rtó (forgalmazó ) kizá ró lag akkor mentesü l termé kszavatossá gi kö telezettsé ge aló l, ha bizonyı́tani
tudja, hogy:
i)
ii)

a termé ket nem ü zleti tevé kenysé ge kö ré ben gyá rtotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomá ny é s a technika á llá sa szerint a forgalomba hozatal idő pontjá ban nem volt
felismerhető vagy
iii) a termé k hibá ja jogszabá ly vagy kö telező ható sá gi elő ı́rá s alkalmazá sá bó l ered.
A gyá rtó nak (forgalmazó nak) a mentesü lé shez elegendő egy okot bizonyı́tania.
Ugyanazon hiba miatt kellé kszavatossá gi é s termé kszavatossá gi igé ny egyszerre, egymá ssal pá rhuzamosan
nem é rvé nyesı́thető . Termé kszavatossá gi igé ny eredmé nyes é rvé nyesı́té se eseté n azonban a kicseré lt
Termé kre, illetve kijavı́tott ré szre vonatkozó kellé kszavatossá gi igé ny a gyá rtó val szemben é rvé nyesı́thető .
Jótállás
15. A Szolgá ltató jó tá llá st nem vá llal.
X.

PANASZKEZELÉS, VITÁK RENDEZÉSE

1.

A Portá llal kapcsolatos panaszokat a Szolgá ltató hoz ı́rá sban, beleé rtve a postai ú ton, elektronikus levé lben
(e-mailben) megkü ldö tt panaszokat is, lehet bejelenteni a Szolgá ltató alá bbi elé rhető sé gein:
Irá sbeli panasz bejelenté sé nek cı́me: 1067 Budapest, Csengery utca 49.
Szolgá ltató szé khelye: 2040 Budaörs, Petőfi utca 44.
Szolgá ltató postacı́me: 1067 Budapest, Csengery utca 49.
Szolgá ltató e-mail cı́me: booking@tourguidesystem.hu
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2.

Szó beli panasz benyú jtá sa eseté n a panaszró l jegyző kö nyvet kell felvenni, a panaszt meg kell vizsgá lni é s
szü ksé g szerint, amennyiben az lehetsé ges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belü l ki
kell vizsgá lni é s ı́rá sban kell a vizsgá lat eredmé nyé rő l a panaszt tevő Bé rlő t tá jé koztatni.

3.

Irá sbeli panasz benyú jtá sa eseté n a panaszt a Szolgá ltató 30 napon belü l vizsgá lja ki, é s ezen hatá ridő n
belü l a Szolgá ltató szinté n ı́rá sban é rdemi vá laszt kü ld a panaszt tevő Bé rlő nek. Ha a Szolgá ltató a panaszt
elutası́tja, kö teles azt megindokolni.

4.

Ha a Fogyasztó fogyasztó i jogainak megsé rté sé t é szleli, jogosult panasszal fordulni a lakó helye szerint vagy
a Szolgá ltató szé khelye szerint illeté kes fogyasztó vé delmi ható sá ghoz. A panasz elbı́rá lá sá t kö vető en a
ható sá g dö nt a fogyasztó vé delmi eljá rá s lefolytatá sá ró l.

5.

A Szolgá ltató szé khelye szerint illeté kes fogyasztó vé delmi ható sá g:
Budapest Fő vá ros Kormá nyhivatala
Mű szaki, Engedé lyezé si é s Fogyasztó vé delmi Fő osztá ly, Fogyasztó vé delmi Osztá ly
Cı́m: 1052 Budapest, Vá roshá z u. 7.
Postacı́m: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszá m: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
Ugyfé lszolgá lat (rezsipont):
1052 Budapest, Vá roshá z u. 7.

6.

A termé kek minő sé gé vel, biztonsá gossá gá val é s a termé kfelelő ssé gi szabá lyok alkalmazá sá val, valamint a
szerző dé s megkö té sé vel é s teljesı́té sé vel kapcsolatos fogyasztó i jogvita bı́ró sá gon kı́vü li, bé ké s rendezé se
cé ljá bó l a Fogyasztó eljá rá st kezdemé nyezhet a lakó helye vagy tartó zkodá si helye szerint illeté kes
bé ké ltető testü letné l, illetve fordulhat a Szolgá ltató szé khelye szerint illeté kes szakmai kamara mellett
mű kö dő bé ké ltető testü lethez. Bé ké ltető Testü letre vonatkozó szabá lyok alkalmazá sá ban fogyasztó nak
minő sü l a kü lö n tö rvé ny szerinti civil szervezet, egyhá z, tá rsashá z, laká sszö vetkezet, mikro-, kis- é s
kö zé pvá llalkozá s is, aki á rut vesz, rendel, kap, haszná l, igé nybe vesz, vagy az á ruval kapcsolatos
kereskedelmi kommuniká ció , ajá nlat cı́mzettje.
A Budapesti Bé ké ltető Testü let elé rhető sé gei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezé si 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 Bé rlő a Szolgá ltató bá rmely nyilatkozatá t nem tartja kielé gı́tő nek, az esetleges bı́ró sá gi
jogé rvé nyesı́té sen kı́vü l az alá bbi fó rumokhoz fordulhat:
Gazdasá gi Versenyhivatal
1054 Budapest, Alkotmá ny u. 5.
Levé lcı́m: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
(fogyasztó megté veszté se eseté n)
Nemzeti Mé dia- é s Hı́rkö zlé si Ható sá g Hivatala
H-1133 Budapest, Visegrá di 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 Portá l a hozzá tartozó appliká ció kkal, szoftverekkel, dokumentá ció val, forrá s é s tá rgyi kó dokkal, grafikai,
szö veges é s egyé b anyagokkal, beleé rtve a tourguidesystem elnevezé st, logó t, a szerző i jogró l szó ló 1999.
é vi LXXVI. tö rvé ny á ltal vé dett szerző i alkotá s, amelyeken a Szolgá ltató rendelkezik kizá ró lagos
tulajdonjoggal é s szerző i vagyoni jogokkal.
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2.

A Portá l é s az azon megjelenő bá rmely tartalom bá rmilyen felhaszná lá sa é s bá rmilyen felhaszná lá sá nak
engedé lyezé se a Szolgá ltató engedé lye né lkü l tilos.

3.

A Portá l, valamint a Portá lhoz fű ző dő minden szabadalom, szerző i jog, mintaoltalom, ü zleti titok, knowhow é s egyé b szellemi alkotá shoz fű ző dő jog a Szolgá ltató kizá ró lagos tulajdoná t é s jogosultsá gá t ké pezi
é s a Szolgá ltató kizá ró lagos tulajdoná ban é s jogosultsá gá ban marad fü ggetlenü l attó l, hogy a Portá l
elhelyezkedé se szerinti orszá g jogszabá lyai szerint ezek kü lö n elismeré sre vagy bejegyzé sre kerü ltek-e.

4.

A Felhaszná ló , illetve a Bé rlő nem hajthat vé gre olyan inté zkedé st é s nem tanú sı́that olyan magatartá st,
amely a Szolgá ltató szellemi alkotá sokhoz fű ző dő , tulajdonjogi vagy egyé b jogait megsé rti, illetve
veszé lyezteti, vagy amely á ltal a Portá llal kapcsolatban jogot szerez.

5.

A Szolgá ltató tulajdoná t ké pezi é s a Szolgá ltató kizá ró lagos jogosultsá gi kö ré be tartozik a Portá l bá rmilyen
tö bbszö rö zé sé vel, lefordı́tá sá val, mó dosı́tá sá val, á talakı́tá sá val, forrá skó djá nak visszafejté sé vel,
feltö ré sé vel é s a Portá lbó l szá rmaztatott termé kkel kapcsolatos minden jog, é s ú jabb szoftver, rendszer
verzió vagy eredmé ny, ideé rtve a Portá l bá rmely fejleszté sé t vagy tová bbfejleszté sé t is.

6.

A Felhaszná ló vá llalja, hogy a Portá lró l nem tá volı́t el semmilyen titoktartá sra, vé djegyre é s szellemi
tulajdonjogra vonatkozó tá jé koztatá st é s jogkezelé si adatot.

7.

A Portá lon megjelenő tourguidesystem megnevezé s é s logó felhaszná lá sá ra a Felhaszná ló nem jogosult.
Ezen megjelö lé seket a Szolgá ltató kifejezett é s elő zetes ı́rá sbeli jó vá hagyá sa né lkü l harmadik szemé lyek
semmilyen mó don nem haszná lhatjá k, nem terjeszthetik, é s nem tehetik kö zzé .

8.

A Felhaszná ló nem jogosult a Portá l é s annak tartalma semmilyen felhaszná lá sá ra.

XII. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
1.

A Szolgá ltató a Portá lt „adott á llapotá ban”, „minden hibá já val együ tt” é s „megtekintett formá já ban”
biztosı́tja a Felhaszná ló knak, illetve Bé rlő nek é s a megfelelő minő sé ggel, teljesı́tmé nnyel, pontossá ggal,
eredmé nyessé ggel kapcsolatos teljes kocká zat a vá sá rló t terheli.

2.

A Felhaszná ló é s Bé rlő kö teles a Portá l haszná latá hoz szü ksé ges hardvert é s szoftveres kö rnyezetet
biztosı́tani.

3.

A Szolgá ltató kizá rja felelő ssé gé t mindazon okokbó l eredő kö vetkezmé nyeké rt, amelyek nem tartoznak a
Szolgá ltató jelen szerző dé s tá rgyá ba tartozó tevé kenysé gé hez. A Szolgá ltató nem tartozik felelő ssé ggel
azé rt, hogy a Felhaszná ló , a Bé rlő vagy harmadik szemé ly a Portá lt milyen mó don é s milyen cé lra haszná lja
– ı́gy kü lö nö sen nem tartozik felelő ssé ggel azé rt, hogy a Felhaszná ló , Bé rlő vagy harmadik szemé ly a Portá l
haszná lata sorá n tevé kenysé gé t az arra vonatkozó jogszabá lyok é s egyé b szerző dé sek rendelkezé sé nek
megfelelő en gyakorolja-e.

4.

A Felhaszná ló é s Bé rlő kö telessé ge, hogy haladé ktalanul kö zö lje a Szolgá ltató val, amennyiben hibá t é szlel,
tová bbá az ezzel kapcsolatos minden kö rü lmé nyt. A Felhaszná ló , illetve Bé rlő kö telezettsé get vá llal arra,
hogy a Szolgá ltató ú tmutatá sainak megfelelő en szorosan együ ttmű kö dik a Szolgá ltató val a hiba
meghatá rozá sa, illetve a hiba elhá rı́tá sa sorá n. A Felhaszná ló , illetve Bé rlő kö teles a hibabejelenté s sorá n a
Szolgá ltató á ltal ké rt minden informá ció t a Szolgá ltató val kö zö lni.

5.

A Felhaszná ló , illetve Bé rlő kö teles a Portá lt haszná ló eszkö zé n lé vő programokat é s adatá llomá nyokat
rendszeresen menteni, illetve azok megő rzé sé rő l gondoskodni. A Szolgá ltató a Felhaszná ló , illetve Bé rlő
Portá lt is haszná ló eszkö zein tá rolt egyé b szoftvertermé kek, illetve adatfile-ok meghibá sodá sá ért,
adatveszté sé rt, illetve az ebbő l eredő kö vetkezmé nyeké rt nem vá llal felelő ssé get, ezé rt Felhaszná ló , illetve
Bé rlő az adattá roló kat é rintő tevé kenysé ge sorá n kö teles kü lö nö s gondossá ggal eljá rni.

6.

A Portá l csak jogtiszta é s vı́rusmentes kö rnyezetben mű kö dik. A Szolgá ltató kizá rja felelő ssé gé t a
jogosulatlan hozzá fé ré sbő l, nem rendelteté sszerű haszná latbó l, hardver hibá bó l, vagy nem megfelelő
ü zemelteté si kö rnyezetbő l (ideé rtve az á ramkimaradá st is) eredő
kö vetkezmé nyeké rt,
meghibá sodá soké rt. A Portá lon való vá sá rlá s felté telezi a Felhaszná ló , illetve Bé rlő ré szé rő l az Internet
technikai é s mű szaki korlá tainak ismereté t é s a technoló giá val együ tt já ró hibalehető sé gek elfogadá sá t.

7.

A Szolgá ltató nem tartozik felelő ssé ggel a Felhaszná ló vagy bá rmely harmadik szemé lyné l a Felhaszná ló ,
illetve Bé rlő á ltal a Portá lhoz kapcsolt adatbá zisokbó l, a Portá lon a Felhaszná ló , illetve Bé rlő á ltal
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lé trehozott adatbá zisokbó l, a Portá lra a Felhaszná ló , illetve Bé rlő á ltal bevitt adatokbó l eredő en keletkező
semmilyen ká ré rt, ezé rt kizá ró lag a Felhaszná ló , illetve Bé rlő tartozik felelő ssé ggel.
8.

Szolgá ltató nem tartozik felelő ssé ggel a Portá lon szereplő adatok, informá ció k helyessé gé ért é s ezen
adatok, informá ció k felhaszná lá sá bó l eredő en esetlegesen a Felhaszná ló ná l, Bé rlő né l vagy bá rmely má s
harmadik szemé lyné l keletkező ká roké rt.

9.

Szolgá ltató nem felelő s a Portá llal kapcsolatban semmifé le tartalomé rt, ideé rtve nem kizá ró lagosan a
jogsé rtő , pontatlan, obszcé n, illetlen, fenyegető , bá ntó , becsmé rlő , sé rtő vagy tö rvé nybe ü tkö ző tartalmat,
tová bbá nem tartozik felelő ssé ggel bá rmely harmadik fé l viselkedé sé ért, adatá tvitelé ért vagy adataié rt.

10. Szolgá ltató nem felelő s semmifé le vı́rusé rt vagy a Portá l elé ré sé t é s haszná latá t befolyá soló egyé b
korlá tozó funkció ké rt, a Portá lnak egyé b webhelyekkel, szolgá ltatá sokkal, szoftverekkel é s hardverekkel
való inkompatibilitá sá ért, semmifé le ké slelteté sé rt vagy hibá ért, amelyet a Felhaszná ló a Portá l haszná lata
sorá n megfelelő é s idő szerű formá ban vé gzett adatá tvitel vagy tranzakció kezdemé nyezé se, lefolytatá sa
vagy befejezé se sorá n é szlel, illetve semmifé le ká ré rt vagy kö ltsé gé rt, amely a hivatkozá sokon keresztü l
elé rhető , harmadik felek á ltal biztosı́tott szolgá ltatá sok haszná latá bó l ered, vagy azokhoz bá rmely mó don
kö thető .
11. A Szolgá ltató nem tartozik felelő ssé ggel, amennyiben valamely hatá ridő t, vagy jelen ASZF szerinti feladatot
vis maior – kü lö nö sen termé szeti katasztró fá k, politikai esemé nyek, a Szolgá ltató hatá skö ré n kı́vü lá lló
engedé lyek, illetve ható sá gi inté zkedé sek ké sedelme vagy megtagadá sa, sztrá jk, kö zü zemi, tá vkö zlé si,
kommuniká ció s szolgá ltatá sok kimaradá sa, szü netelé se stb. – okozataké nt mulaszt el, tová bbá
amennyiben a teljesı́té s vis maior kö vetkezté ben lehetetlenü l. Ugyanezt a rendelkezé st kell alkalmazni
abban az esetben is, amennyiben a vis maior esemé nyei a Szolgá ltató , valamint annak alvá llalkozó i,
kö zremű kö dő i, teljesı́té si segé dei teljesı́té sé hez kö tő dnek.
12. Amennyiben a Felhaszná ló t, illetve a Bé rlő t a jelen ASZF alapjá n olyan ká r é ri, amelyé rt a jelen ASZF szerint
a Szolgá ltató felelő s, ú gy a Felhaszná ló , illetve Bé rlő a ká rigé nyé t ö sszesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz
Otszá zezer forintig jogosult é rvé nyesı́teni a Szolgá ltató val szemben. A Szolgá ltató a felelő ssé gé t ké pező
ká rok kö zü l csak azoké rt felel, amelyek vonatkozá sá ban a Felhaszná ló ká rigé nyé t – amennyiben a
jogszabá ly rö videbb elé vü lé si vagy igé nyé rvé nyesı́té si hatá ridő t nem á llapı́t meg – a ká r bekö vetkezté tő l,
illetve az arró l való tudomá sszerzé stő l szá mı́tott 6 (hat) hó napon belü l ı́rá sban bejelentette a
Szolgá ltató nak. Jelen pontban ı́rt rendelkezé s nem alkalmazható a szá ndé kosan okozott ká rra.
13. Szolgá ltató tová bbá nem vá llal felelő ssé get semmilyen ká ré rt vagy kö vetkezmé nyé rt, amely abbó l adó dik,
hogy a Felhaszná ló , illetve Bé rlő a Portá l szolgá ltatá saihoz való hozzá fé ré shez szü ksé ges adatait elloptá k,
eltulajdonı́tottá k vagy má s mó don jogellenesen megszerezté k, vagy azt a Felhaszná ló elveszı́tette.
14. A Felhaszná ló , illetve Bé rlő kifejezetten lemond – a tö rvé ny á ltal lehető vé tett kö rben – arró l, hogy a
Szolgá ltató vezető tisztsé gviselő jé vel szemben a jelen szerző dé ssel ö sszefü ggé sben bá rmilyen ká rté rı́té si
vagy egyé b igé nyt é rvé nyesı́tsen, kivé ve a vezető tisztsé gviselő á ltal szá ndé kosan okozott ká rt. A
Szolgá ltató vezető tisztsé gviselő je erre a felelő ssé gkorlá tozá sra kö zvetlenü l hivatkozhat.
XIII. A PORTÁL KARBANTARTÁSA
1.

A Szolgá ltató a Portá lt a sajá t dö nté si jogkö ré ben, á ltala meghatá rozott idő kö zö nké nt, mó don, tartalommal
é s gyakorisá ggal tartja karban é s frissı́ti.

XIV. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA
1.

A jelen ASZF-et a Szolgá ltató sajá t dö nté se é s belá tá sa szerint jogosult egyoldalú an mó dosı́tani. A
mó dosı́tá s indoka lehet kü lö nö sen, de nem kizá ró lagosan:
a)
b)
c)
d)

2.

a Szolgá ltató kö rü lmé nyeiben bekö vetkezett lé nyeges vá ltozá s;
a technoló gia lé nyeges vá ltozá sa;
jogszabá lyvá ltozá s;
a Szolgá ltató mű kö dé sé vel, gazdasá gi é rdekeivel, mű szaki vagy technikai lehető sé geivel,
gazdá lkodá sá val, szolgá ltatá st befolyá soló kö rü lmé nyeivel kapcsolatos ok.

A Szolgá ltató az ASZF-et, tová bbá a mó dosı́tá ssal egysé ges szerkezetbe foglalt ASZF-et kö teles a Portá lon
jó l lá tható helyen, a Portá l nyitó oldalá n, illetve onnan kö zvetlenü l elé rhető mó don, tá rolható ,
megjelenı́thető é s nyomtatható mó don ingyenesen kö zzé tenni. Az ASZF mó dosı́tá s a kö zzé té telt kö vető
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napon lé p hatá lyba é s az ASZF mó dosı́tá s minden, az ASZF mó dosı́tá s hatá lyba lé pé se utá n kö tö tt é s azt
megelő ző en kö tö tt szerző dé sre is alkalmazandó .
3.

Az ASZF mó dosı́tá sá ró l a Szolgá ltató elektronikus ú ton é rtesı́ti a Felhaszná ló kat oly mó don, hogy a
Felhaszná ló a mó dosı́tá st kö vető első Portá lra tö rté nő belé pé sekor egy felugró ablakban tá jé koztatja a
Felhaszná ló t az ASZF mó dosı́tá sá ró l é s a mó dosı́tott ASZF tartalmá ró l. A Felhaszná ló a Portá lra való
lá togatá ssal fogadja el az ASZF mó dosı́tá st.

4.

Amennyiben a Bé rlő az ASZF mó dosı́tá s ellen a kö zzé té teltő l, illetve az é rtesı́té stő l (amelyik ké ső bbi)
szá mı́tott 8 napon belü l a Szolgá ltató ná l ı́rá sban nem tiltakozik, azt rá utaló magatartá snak kell tekinteni,
amellyel a Fogyasztó az ASZF mó dosı́tá st kifejezetten elfogadta.

5.

Amennyiben a Bé rlő kifejezetten tiltakozik az ASZF mó dosı́tá s ellen é s azt kifejezetten nem fogadja el, a
Bé rlő jogosult a Szolgá ltató val fenná lló szerző dé sé t 15 napos felmondá si idő vel ı́rá sban felmondani.

XV. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE
1.

A Szolgá ltató a megrendelé s visszaigazolá sá t kö vető en a Bé rlő vel jelen ASZF alapjá n fenná lló szerző dé stő l
a lé gké ső bb a (kö r)utazá s, vá rosné zé s megkezdé sé nek idő pontjá t megelő ző 48 (negyvennyolc) ó rá ig
jogosult ı́rá sban elá llni, ezt kö vető en a Szerző dé st – annak hatá rozott tartamá ra tekintettel – nem jogosult
felmondani.

2.

Bé rlő jelen ASZF alapjá n szolgá ltató val fenná lló szerző dé stő l lé gké ső bb a (kö r)utazá s, vá rosné zé s
megkezdé sé nek idő pontjá t megelő ző 48 (negyvennyolc) ó rá ig jogosult ı́rá sban elá llni, ezt kö vető en a
Szerző dé st – annak hatá rozott tartamá ra tekintettel – nem jogosult felmondani.

3.

Szolgá ltató jogosult a Bé rlő vel fenná lló szerző dé sé t azonnali hatá llyal, ı́rá sban felmondani, ha a Vá sá rló
sú lyosan megsé rti a jelen ASZF rendelkezé seit.

4.

Felek a jelen ASZF szerinti szerző dé st jogosultak ı́rá sban bá rmikor kö zö s megegyezé ssel megszü ntetni.

5.

A Felhaszná ló val a jelen ASZF szerinti szerző dé s hatá rozatlan idő tartamra, mı́g a Bé rlő vel a Bé rlő á ltal
meghatá rozott hatá rozott idő tartamra jö n lé tre.

6.

A Szolgá ltató é s Felhaszná ló kö zö tt lé trejö vő a Felek a Ptk. szabá lyai szerint jogosultak felmondani.

7.

Ha a Bé rlő a Szolgá ltató nak a jelen ASZF szerinti szerző dé s megszegé sé vel ká rt okoz, kö teles azt teljes
egé szé ben megté rı́teni. A ká rté rı́té si kö telezettsé g kiterjed a Bé rlő szerző dé sszegé se kö vetkezté ben
bekö vetkezett tapadó ká rokra, kö vetkezmé nyes ká rokra, felelő ssé gi ká rokra, a Szolgá ltató t é rt elmaradt
haszonra é s a Szolgá ltató oldalá n a ká r kikü szö bö lé sé hez felmerü lt kö ltsé gekre. Valamennyi, Bé rlő á ltal
okozott ká r a szerző dé skö té s é s a ká rokozá s idő pontjá ban elő re lá tható ká rnak minő sü l, amelyet a Bé rlő
az ASZF elfogadá sá val kifejezetten tudomá sul vesz é s elfogad.

XVI.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.

Amennyiben jelen ASZF valamely rendelkezé se é rvé nytelen vagy é rvé nytelenné vá lik, ú gy ez a rendelkezé s
a megá llapodá s tö bbi rendelkezé sé t nem é rinti.

2.

A jelen ASZF-re Magyarorszá g jogszabá lyai é s a magyar jog az irá nyadó , é s az ebbő l eredő jogvitá k
elbı́rá lá sá ra a magyar ható sá gok é s bı́ró sá gok rendelkeznek jogható sá ggal.

3.

Jelen ASZF elvá laszthatatlan mellé kleté t ké pezi a Szolgá ltató é s a Bé rlő kö zö tt lé trejö vő szerző dé snek. Az
ASZF elfogadá sá val a Bé rlő kifejezetten kijelenti é s elismeri, hogy jelen ASZF rendelkezé seit á tolvasta,
tudomá sul vette, é s azokat ö nmagá ra né zve kö telező ké nt ismeri el.

4.

A Felek a jelen ASZF-fel kapcsolatos é rtesı́té seiket ı́rá sban kö zlik egymá ssal. Irá sbelinek minő sü l a
szemé lyes á tadá s, a futá r á ltal tö rté nő ké zbesı́té s, a postai kü ldemé nyké nt való ké zbesı́té s, tová bbá az
elektronikus levé lké nt való ké zbesı́té s, ha az elektronikus levé l a Felek megjelö lt elektronikus levelezé si
cı́mé rő l é rkezik é s annak ké zhezvé telé t a cı́mzett visszaigazolta.

5.

Ellenkező bizonyı́tá sá nak hiá nyá ban az é rtesı́té st az alá bbi idő pontokban kell a má sik Fé lhez
ké zbesı́tettnek é s a má sik Fé l á ltal olvasottnak tekinteni:
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a) futá rral való ké zbesı́té s eseté n a kü ldemé ny feladá sá tó l szá mı́tott 5. napon;
b) lé gipostai, illetve egyé b kü ldemé nyké nt kü lfö ldre való ké zbesı́té s eseté n a feladá stó l szá mı́tott 7.
napon;
c) elektronikus levé lké nt való kü ldé s eseté ben pedig az ü zenet elkü ldé sé nek napjá t kö vető első
munkanap 24:00 ó rá já ig.
Budapest, 2022. augusztus 05.
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1. sz. mellé klet
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(Ké rjü k, csak a szerző dé stő l való elá llá si/felmondá si szá ndé k eseté n tö ltse ki é s juttassa vissza).
"Cı́mzett: WIRELESS COMMUNICATIONS Korlátolt Felelősségű Társaság
Szé khelye: 2040 Budaö rs, Pető fi utca 44
e-mail: booking@tourguidesystem.hu
Alulı́rott/ak kijelentem/kijelentjü k, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elá llá si/felmondá si jogomat/jogunkat az
alá bbi termé k/ek adá své telé re vagy az alá bbi szolgá ltatá s nyú jtá sá ra irá nyuló szerző dé s tekinteté ben:
Szerző dé skö té s idő pontja /á tvé tel idő pontja:
Az megrendelé s szá ma:
A fogyasztó (k) neve:
A fogyasztó (k) cı́me:
A fogyasztó (k) alá ı́rá sa: (kizá ró lag papı́ron tett nyilatkozat eseté n)
Kelt"
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