Altalanos Szerzodesi Feltetelek I.
Altalanos rendelkezesek
1. A jelen Altalanos Szerzodesi Feltetelek (a tovabbiakban: ASZF) hatarozza meg
a jelen ASZF 1. mellekleteben megjelolt tarsasag (a tovabbiakban: Szolgaltato)
valamint az internetes rendszeret hasznalo termeszetes szemely (a
tovabbiakban: Vasarlo, a tovabbiakban egyutt, mint Szerzodo Felek) kozott
belepojegyek megvasarlasara vonatkozo szolgaltatas igenybevetelenek
felteteleit, valamint a Szolgaltato es a Vasarlo kozott keletkezo jogokat es
kotelezettsegeket.

2. A Szolgaltato on-line internetes rendszert (a tovabbiakban: Rendszer)
uzemeltet az 1. mellekletben megjelolt tarsasag flmvetiteseire, rendezvenyeire
(a tovabbiakban: Rendezveny) szolo belepojegyek (a tovabbiakban:
Belepojegyek) megvasarlasat biztositja a Vasarlo reszere.

3. A Belepojegy megvasarlasan tulmeno szolgaltatas, vagyis a Rendezveny
tenyleges lebonyolitasa tekinteteben a Vasarlo a Rendezveny szervezojevel (a
tovabbiakban: Rendezvenyszervezo) kerul szolgaltatasi jogviszonyba. Jelen
Esetben a Szolgaltato es a Rendezvenyszervezo megegyezik.

4. A Rendezvenyszervezo neve es mas azonositasi adatai a Belepojegy elulso
oldalan szerepelnek.
5. A Vasarlo a „Fizetes” gomb megnyomasaval fogadja el a Szolgaltatasra
vonatkozo szerzodes felteteleit, egyben jelen ASZF rendelkezeseit. A szerzodes
letrejottevel a Vasarlo kijelenti, hogy a jelen ASZF-ben foglalt felteteleket
megismerte es magara nezve kotelezonek elfogadta, tovabba a Szolgaltatas
igenybe vetelehez szukseges adatai kezelesehez az ASZF-ben valamint az
Adatkezelesi Szabalyzatban meghatarozott korben hozzajarult.

6. A letrejott szerzodes nem minosul irasbeli szerzodesnek, igy az iktatott
formaban nem hozzaferheto. A szerzodes letrejottet az elektronikusan
elmentett vasarlasi adatok igazoljak.
7. A Szolgaltato tajekoztatja Vasarlot es Vasarlo kifejezetten tudomasul veszi,
hogy a Szolgaltato jogosult az ASZF-et egyoldaluan modositani. Az ASZF
modositasanak eseten a Szolgaltato a Vasarlot a valtozasok
www.reelrocktour.hu oldalon torteno kozzetetele utjan ertesiti, a modositas
hatalyba lepeset megelozoen legalabb nyolc (8) nappal.

II.
A Vasarlo adatai
1. A Szolgaltato fenntartja maganak a jogot, hogy a Vasarlo megrendeleset
indokolt esetben visszautasitsa, igy kulonosen valotlan, vagy hianyos adatok
megadasa, illetve a Rendszerrel, vagy a Belepojegyekkel torteno barmilyen
visszaeles eseten.
2. A Vasarlo kijelenti, hogy adatai a valosagnak megfeleloen kerultek megadasra
a Rendszerben. A Szolgaltato kizarja felelosseget a vasarlas soran megadott
teves, hibas vagy hamis adatok vagy e-mail cim megadasabol eredo karert,
ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerulo karanak megteriteset kovetelheti a
Vasarlotol. A Szolgaltato a Vasarlo altal megadott adatoknak megfeleloen felel
a teljesitesert es a szamla kiallitasaert. A Szolgaltato jogosult torolni a
nyilvanvaloan hibas vagy hamis adatokat, tovabba ketseg eseten jogosult
Vasarlo valodisagat ellenorizni.
3. A Szolgaltato a Vasarlo adatait a szemelyes adatok vedelmerol es a kozerdeku
adatok nyilvanossagarol szolo 2011. evi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdese alapjan az
erintett onkentes hozzajarulasa, illetve az elektronikus kereskedelmi
szolgaltatasok, valamint az informacios tarsadalommal osszefuggo
szolgaltatasok egyes kerdeseirol szolo 2001. evi CVIII. torveny szabalyai szerint
kezeli. Amennyiben a Szolgaltatas kapcsan jogvita merulhet fel, ugy a jogvita
idotartamaig, illetve az igeny elevuleseig tart az adatkezeles.
4. A szemelyes adatokat kezelesevel, tarolasaval kapcsolatban a Szolgaltato az
elvarhato legnagyobb gondossaggal jar el. Az elvarhato legnagyobb gondossag
ellenere megvalosulo kivedhetetlen tamadasok altal okozott esetleges karokert
azonban a Szolgaltatot felelosseg nem terheli.
III.
IV.
Az internetes jegyvasarlas menete
A jegyvasarlas menetere vonatkozo reszletes szabalyokat a Szolgaltato/
Rendezvenyszervezo Vasarloi Tajekoztatoja tartalmazza.
Vetelar, fzetesi feltetelek
1. A vetelar kiegyenlitesere, a fzetesi modokra, a jegyek atvetelere vonatkozo
reszletes szabalyokat a Szolgaltato Vasarloi Tajekoztatoja tartalmazza.
2. A banki fzetes soran felmerulo esetleges hibakert a Szolgaltato nem vallal
felelosseget.

3. A vasarlast megerosito automatikus visszaigazolo e-mailt a Szolgaltato a
Vasarlo altal megadott e-mail cimre kuldi meg. A hibas e-mail cim megadasabol
fakado minden karert a Vasarlot terheli a felelosseg.
4. A Belepojegyek aranak meghatarozasa az adott Rendezvenyszervezo
hataskorebe tartozik. A feltuntetett arak brutto arak, az AFA osszeget
tartalmazzak. A Szolgaltato fenntartja maganak a jogot, hogy barmikor
megvaltoztassa a
V.
Belepojegyek vetelarat a Rendezvenyszervezo utasitasai alapjan, illetve a
jarulekos koltsegek merteket. Az arvaltoztatas joga nem alkalmazhato a mar
megkezdett vasarlasokra.
5. A Szolgaltatas kereteben fzetes nelkuli foglalasra nincs lehetoseg.
6. A vasarlas elektronikus bizonylatait a Szolgaltato sajat szekhelyen orzi meg, a
kiallitott szamlat a Vasarlo reszere az E-ticket-tel egyutt emailben megkuldjuk.
A sajat nyomtatasu jegyekre (E-ticket) vonatkozo specialis szabalyok
1. A sajat nyomtatasu jegyeket a Vasarlo a sikeres vasarlast kovetoen a
Szolgaltatotol emailben megkapja, ami igy PDF formatumban kinyomtathato. Az
E-ticket belepojegyeket nem lehet sem szemelyesen a jegypenztarakban, sem
postai uton atvenni. A kinyomtatott E-ticket abban az esetben hasznalhato fel,
amennyiben azon a vonalkod es a vonalkod melletti kod jol olvashato.
2. A sajat nyomtatasu jegyek elvesztesebol, ellopasabol, hibas nyomtatasabol,
lemasolasabol, tobbszoros kinyomtatasabol eredo kovetkezmenyekert es
karokert felelosseg kizarolag a vasarlot terheli. Az E-ticket belepojegyet a
Vasarlo koteles kinyomtatva a Rendezvenyre magaval hozni. Vasarlo tudomasul
veszi, es kifejezetten egyetert azzal, hogy az E-ticket-en talalhato vonalkodot a
Rendezvenyszervezo a Rendezveny helyszinen elektronikusan ellenorzi es
azonnal ervenyteleniti. A belepes az elso ervenyesites alapjan tortenik. Igy az az
elso jegy ervenyes, amelyet a Rendezvenyszervezo belepteto-rendszere a
meghatarozott adatokkal elfogadott. A kovetkezo ugyanazon adatokkal
rendelkezo jegyeket automatikusan ervenyteleniti az elso. Minden tovabbi
belepesi kiserlet ervenytelen es ezert eredmenytelen lesz, felmutatojatol a
belepes megtagadhato fuggetlenul attol, hogy az ervenytelen jegyet felmutato
szemelye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket belepojegyet vasarloval. Az
ilyen okbol torteno kizaras miatt Szolgaltato karteritesre nem kotelezheto.
Elallas a szerzodestol
A vasarlas a „Fizetes” gomb megnyomasa elott barmikor, kovetkezmenyek nelkul
megszakithato. Ezt kovetoen a Vasarlot a 17/1999. (II.5.) kormanyrendelet 1. §.
(4) b) bekezdese alapjan a Belepojegy ertekesitesi szolgaltatas igenybe
veteletol valo elallasi jog nem illeti meg. A Szolgaltatonak nem all modjaban
sem a Belepojegyet visszavaltani, sem a vasarlas erteket visszateriteni.

A Szolgaltato Szolgaltatasanak korlatai
1. A Vasarlo tudomasul veszi, hogy az internet sajatossagai miatt a Rendszer
folyamatos uzemeltetese a Szolgaltato elozetes tudta es szandeka ellenere is
megszakadhat. A Szolgaltato ennek megfeleloen nem garantalja a Szolgaltatas
es a kapcsolodo honlap hibamentes es zavartalan mukodeset, illetoleg hogy a
Szolgaltatashoz valo hozzaferes folyamatos vagy hibamentes lesz.
VI.
VII.
VIII.
2. A Szolgaltato jogosult a Szolgaltatas vagy a kapcsolodo honlap karbantartasa
erdekeben, vagy egyeb biztonsagi megfontolasok miatt a Szolgaltatast
reszlegesen vagy teljes egeszeben szuneteltetni minden elozetes tajekoztatas
vagy ertesites nelkul.

3. A Szolgaltato csak a neki felrohato szandekos vagy sulyosan gondatlan
hibakkal okozott karokert felel. A felelosseg merteke nem haladhatja meg a
vasarlasi tranzakcio erteket.
4. A Vasarlo tudomasul veszi, hogy a Szolgaltato nem felelos semmilyen olyan
karert vagy visszaelesert, amely a bankkartyaval torteno fzetes soran vagy
kovetkezteben keletkezik.
5. A Szolgaltato kizarja a felelosseget minden olyan karert, amelyet a Vasarlo,
vagy egy harmadik szemely szerzodes- illetve jogellenes tevekenysege vagy
mulasztasa okozott.
A Rendezvenyre vonatkozo szabalyok
1. A Rendezveny a meghirdetettnek megfelelo lebonyolitasa a
Rendezvenyszervezo – aki ez esetben a Szolgaltatoval azonos -, kotelezettsege.
A Rendezvenyszervezo neve es mas azonositasi adatai a Belepojegy elulso
oldalan szerepelnek. A Rendezvenyen valo reszvetel kapcsan jogviszony es
szolgaltatasi kotelezettseg a Belepojegyet felmutato szemely, illetve a
Rendezveny szervezoje kozott jon letre. Ezt a jogviszonyt a Rendezveny illetve a
Rendezvenyszervezo hivatalos honlapjan talalhato szabalyzatok hatarozzak
meg.
2. A Belepojegy szabadon atruhazhato. A Vasarlo kijelenti, hogy a Belepojegyet
csak akkor adja at mas szemelynek, ha az uj jegybirtokos a Szolgaltato ASZF-jet
elfogadta.

3. Amennyiben az a Belepojegyen mas nem kerul feltuntetesre, a Belepojegy a
Belepojegyen feltuntetett Rendezvenyre egyszeri alkalommal torteno belepesre
jogositja fel annak felmutatojat, egy fot. Elveszett, megrongalodott,
megsemmisult Belepojegy potlasara nincs lehetoseg.

4. A Belepojegyen feltuntetett kezdesi idopont tajekoztato jellegu, a tenyleges
kezdes idopontja ettol elterhet.
5. A Belepojegy egyeni biztonsagi sorszammal ellatott, amely vedi a
Belepojegyet a hamisitas ellen. Amennyiben a Szolgaltato, illetve
Rendezvenyszervezo, vagy a Rendezveny helyszinen kozremukodo biztonsagi
szolgalat azt eszleli, hogy a Belepojegyen a biztonsagi jelek serultek, hianyosak,
azokon szandekos rongalas jeleit velik felfedezni, vagy azokat reprodukaltnak,
masoltnak itelik meg, a Belepojegy felmutatojatol a Rendezvenyre torteno
belepest megtagadhatjak, illetve a Rendezveny teruletenek elhagyasara
szolithatjak fel. Az ilyen indoklassal tortent
kitiltas miatt Vasarlo semmilyen karteritesi igennyel nem lephet fel a
Szolgaltatoval szemben.
6. A Rendezvenyt mindenki csak a sajat felelossegere latogathatja. Bar a
Rendezvenyszervezo minden tole elvarhatot megtesz a Rendezveny biztonsagos
lebonyolitasa erdekeben, a Rendezvenyszervezo az esetlegesen felelotlenul
viselkedo latogatok miatt felelosseget nem vallal. Alkoholos befolyasoltsag,
bodultsag, kabitoszer- vagy egyeb tudatmodosito szer hatasa alatt a
Rendezveny meg ervenyes Belepojegy felmutatasa mellett sem latogathato.

7. A Rendezvenyrol kep- es hangfelvetel keszulhet, amelyen a Rendezveny
latogatoi rogzitesre kerulhetnek; a Rendezveny latogatoja ebbol fakadoan nem
tamaszthat sem a Rendezveny szervezoje, sem a felvetel jogos felhasznaloja fele
semmilyen igenyt.

8. A reszveteli felteteleket, a Rendezveny illetve a Rendezveny helyszineul
szolgalo intezmeny hazirendjet, a biztonsagi szolgalat es egyeb rendvedelmi
szervek utasitasait megszego Latogatot a Rendezvenyszervezo a Rendezveny
biztonsagos lebonyolitasa illetve a Rendezvenyen tartozkodo Latogatok
zavartalan szorakozasanak biztositasa erdekeben eltavolithatja. Az ilyen
indokbol torteno kizaras eseten a Szolgaltato illetve a Rendezvenyszervezo
karteritesre nem kotelezheto.
.
9. A Szolgaltato minden tole elvarhatot megtesz annak erdekeben, hogy a
Rendezveny esetleges meghiusulasa eseten a Vasarlot tajekoztassa es a jegyek
visszavaltasat elosegitse. Ugyanakkor a Vasarlo tudomasul veszi, hogy a
Rendezveny elmaradasa eseten a jegyek visszavaltasanak folyamatat, helyszinet,
hataridejet a Rendezvenyszervezo donti el es annak megvalosulasaert a

Rendezvenyszervezo a felelos. A Rendezvenyszervezo haladektalanul kozzeteszi
honlapjan a jegy-visszavaltasra vonatkozo adatokat. A visszavaltasra a
Rendezvenyszervezo altal megadott, de maximum a meghirdetestol szamitott
harminc (30) napos jogveszto hataridon belul, az eredeti belepojegy es a
vasarlast igazolo bizonylat felmutatasa mellett van lehetoseg. A Belepojegy
aran felul a Rendezvenyszervezo nem koteles semmilyen velt vagy valos kar,
koltseg megteritesere. A Rendezveny elmaradasan kivul egyeb esetekben a
Belepojegyek visszavaltasara nincs mod.
10. Amennyiben haboru, lazadas, terrorcselekmeny, sztrajk, baleset, tuz, blokad,
arviz, termeszeti katasztrofa, sulyos energiaellatasi zavar vagy mas olyan elore
nem lathato es elharithatatlan akadaly kovetkezmenyekeppen, amely a Vasarlo,
illetoleg a Rendezvenyszervezo hatokoren kivul esik, valamelyikuk nem kepes
valamilyen szerzodeses kotelezettsegenek eleget tenni, ugy ezen szemely nem
tartozik felelosseggel semmilyen vesztesegert vagy karert, amely ezen
esemenyek kovetkezteben eloallt.
IX.
A honlapon megjeleno vedjegyek es szerzoi jogok
X.
Zaro rendelkezesek
1. Jelen Altalanos Szerzodesi Feltetelek a Rendezvenyszervezo weboldalan .
mindenki szamara elerhetok illetve letolthetok.
2. A jelen ASZF Magyar nyelven keszult, ertelmezeseben a Magyar jog szabalyai
az iranyadok.
3. A jelen ASZF-ben nem szabalyozott kerdesekben a Ptk. vonatkozo
rendelkezesei
megfeleloen iranyadoak.
1. A Szolgaltatas honlapjan megjeleno vedjegyek a Szolgaltato, illetve mas
jogtulajdonosok kizarolagos tulajdonat kepezik. Ezen megjeloleseket a
Szolgaltato, illetve a jogtulajdonosok kifejezett es elozetes irasbeli jovahagyasa
nelkul harmadik szemelyek semmilyen modon nem hasznalhatjak, nem
terjeszthetik, es nem tehetik kozze.

2. A honlapon elerheto informaciok es mas dokumentumok szerzoi jogi vedelem
alatt allnak, az ezekhez fuzodo jogok a Szolgaltatot, illetve a jogtulajdonosokat
illetik meg. A honlapon elerheto informaciokat es egyeb anyagokat a
Szolgaltato, illetve a jogtulajdonosok kifejezett elozetes irasbeli jovahagyasa
nelkul harmadik szemelyek a honlap celjatol elteroen nem hasznalhatjak, nem
masolhatjak, nem terjeszthetik, es nem tehetik kozze.

3. A Vasarlo altal a honlap hasznalataval kapcsolatban kozolt megjegyzeseken
(pl. chat, blog), eszreveteleken, javaslatokon es otleteken a Szolgaltato korlatlan
es kizarolagos felhasznalasi jogosultsagot szerez. A Szolgaltato minden ilyen, az

eszrevetelekkel kapcsolatos jog kizarolagos tulajdonosava valik, es azok
hasznalataban semmilyen modon nem korlatozhato. A Szolgaltato korlatozas
nelkul jogosult a Felhasznalo eszreveteleinek hasznositasara, felhasznalasara,
kozzetetelere, atdolgozasara, torlesere, nyilvanossagra hozatalara anelkul, hogy
a Vasarlo reszere ezert barmilyen modon ellenszolgaltatast kellene nyujtania.
1. melleklet
A Vasarlo az alabbi tarsasaggal fog szerzodni:
Nev: Pachamama Adventures Ltd.
Szekhelye: Hova House, 1 Hova Villas Brighton & Hove BN3 3DH, UK
Cegjegyzekszama: 9825293
Adoszama: 8720528320
E-mail cime: info@banf.hu
Honlapjanak cime: www.banf.hu
Telefonos ugyfelszolgalat: +36/70-384-0729

