
	

AKVÁRIUM	KLUB,	Budapest	
Általános	Szerződési	Feltételek	

	
	
I.	Általános	rendelkezések	
	
1.	 A	 jelen	 Általános	 Szerződési	 Feltételek	 (a	 továbbiakban:	 ÁSZF)	 határozza	 meg	 a	 jelen	
megjelölt	 további	 társaság,	 Akvárium	 Klub	 Üzemeltető	 Korlátolt	 Felelősségű	 Társaság	
(székhely:	 1051	 Budapest,	 Erzsébet	 tér	 12..	 Adószám:	 24790561-2-43,cégjegyzékszám:	 01-
09-182559	 (a	 továbbiakban:	 Szolgáltató)	 valamint	 az	 internetes	 rendszerét	 használó	
természetes	személy	(a	továbbiakban:	Vásárló,	a	továbbiakban	együtt,	mint	Szerződő	Felek)	
között	 belépőjegyek	 megvásárlására	 vonatkozó	 szolgáltatás	 igénybevételének	 feltételeit,	
valamint	a	Szolgáltató	és	a	Vásárló	között	keletkező	jogokat	és	kötelezettségeket.	
2.	 A	 Szolgáltató	 on-line	 internetes	 rendszert	 (a	 továbbiakban:	 Rendszer)	 üzemeltet	
különböző	színházi-,	zenei-,	sport	és	egyéb	eseményekre	(a	továbbiakban:	Rendezvény)	szóló	
belépőjegyek	(a	továbbiakban:	Belépőjegyek)	megvásárlásának	elősegítésére.	A	Szolgáltató	a	
Vásárlók	 részére	a	Rendszerében	 fellistázott	Rendezvények	Belépőjegyeinek	megvásárlását	
biztosítja	(a	továbbiakban:	Szolgáltatás).	
3.	 A	 Belépőjegy	 megvásárlásán	 túlmenő	 szolgáltatás,	 vagyis	 a	 Rendezvény	 tényleges	
lebonyolítása	 tekintetében	 a	 Vásárló	 a	 Rendezvény	 szervezőjével	 (a	 továbbiakban:	
Rendezvényszervező)	 kerül	 szolgáltatási	 jogviszonyba.	 A	 Szolgáltató	 a	 Rendezvény	
szervezésében	és	 lebonyolításában	nem	vesz	részt,	 tevékenysége	és	felelőssége	kizárólag	a	
Belépőjegyek	 értékesítésére	 korlátozódik.	 A	 Szolgáltató	 és	 a	 Rendezvényszervező	 által	
nyújtott	 szolgáltatások	–	 és	 az	 értük	 való	 felelősség	–	 tehát	 elkülönülnek.	A	Rendezvény	a	
meghirdetettnek	 megfelelő	 lebonyolítása	 a	 Rendezvényszervező	 kötelezettsége.	 A	
Szolgáltató	 nem	 vállal	 semmilyen	 felelősséget	 a	 megvásárolt	 Belépőjeggyel	 látogatott	
Rendezvényen	 fellépő	 művészek,	 sportolók,	 más	 előadók	 szereplése,	 illetve	 előadás	
minősége,	lebonyolítása,	megvalósulása	vagy	elmaradása	kapcsán.	A	Belépőjegy	ennek	
megfelelően	 egy	 szerződés	 a	 Rendezvényszervező	 és	 a	 Vásárló	 között,	 amelyben	 a	
Rendezvényszervező	 vállalja	 a	 Rendezvény	 lebonyolítását	 a	 Vásárló	 pedig	 megfizeti	 a	
Belépőjegy	ellenértékét.	
4.	 A	 Rendezvényszervező	 neve	 és	 más	 azonosítási	 adatai	 a	 Belépőjegy	 elülső	 oldalán	
szerepelnek.	
5.	 A	 Vásárlónak	 a	 „Fizetés”	 gomb	 megnyomását	 megelőzően	 külön	 jelölnie	 kell,	 hogy	
megismerte	és	elfogadta		a	Szolgáltatásra	vonatkozó	szerződés	feltételeit,	egyben	jelen	ÁSZF	
rendelkezéseit,	 továbbá	 az	 Adatkezelési	 Tájékoztatót.	 A	 szerződés	 létrejöttével	 ekként	 a	
Vásárló	 kijelenti,	 hogy	 a	 jelen	 ÁSZF-ben	 foglalt	 feltételeket	 megismerte	 és	 magára	 nézve	
kötelezőnek	 elfogadta,	 továbbá	 a	 Szolgáltatás	 igénybe	 vételéhez	 szükséges	 adatai	
kezeléséhez	az	ÁSZF-ben	valamint	az	Adatkezelési	Tájékoztatóbanmeghatározott	körben	
hozzájárult.	
6.	 A	 létrejött	 szerződés	 nem	minősül	 írásbeli	 szerződésnek,	 így	 az	 iktatott	 formában	 nem	
hozzáférhető.	A	szerződés	létrejöttét	az	elektronikusan	elmentett	vásárlási	adatok	igazolják.	
7.	A	Felek	közötti	megállapodás	a	nyelvválasztás	szerinti	nyelven,	vita	esetén	magyar	nyelven	
jön	létre.	
8.	 A	 Szolgáltató	 tájékoztatja	 Vásárlót	 és	 Vásárló	 kifejezetten	 tudomásul	 veszi,	 hogy	 a	
Szolgáltató	 jogosult	 az	 ÁSZF-et	 egyoldalúan	 módosítani.	 Az	 ÁSZF	 módosításának	 esetén	 a	
Szolgáltató	a	Vásárlót	a	változások	



	

www.akvariumklub.hu	 oldalon	 történő	 közzététele	 útján	 értesíti,	 a	 módosítás	 hatályba	
lépését	megelőzően	legalább	nyolc	(8)	nappal.	
	
	
II.	A	Vásárló	adatai	
	
1.	A	Szolgáltató	fenntartja	magának	a	jogot,	hogy	a	Vásárló	megrendelését	indokolt	esetben	
visszautasítsa,	 így	különösen	valótlan,	vagy	hiányos	adatok	megadása,	illetve	a	Rendszerrel,	
vagy	a	Belépőjegyekkel	történő	bármilyen	visszaélés	esetén.	
2.	 A	 Vásárló	 kijelenti,	 hogy	 adatai	 a	 valóságnak	 megfelelően	 kerültek	 megadásra	 a	
Rendszerben.	A	Szolgáltató	kizárja	felelősségét	a	vásárlás	során	megadott	téves,	hibás	vagy	
hamis	adatok	vagy	e-mail	cím	megadásából	eredő	kárért,	ugyanakkor	az	ezzel	kapcsolatosan	
felmerülő	 kárának	 megtérítését	 követelheti	 a	 Vásárlótól.	 A	 Szolgáltató	 a	 Vásárló	 által	
megadott	adatoknak	megfelelően	felel	a	teljesítésért	és	a	számla	kiállításáért.	A	Vásárlónak	
bármikor	lehetősége	van	adatait	ellenőrizni	és	módosítani.	A	Szolgáltató	jogosult	törölni	a	
nyilvánvalóan	hibás	vagy	hamis	adatokat,	továbbá	kétség	esetén	jogosult	Vásárló	valódiságát	
ellenőrizni.	
3.	 Amennyiben	 a	 Vásárló	 feliratkozik	 a	 Szolgáltató	 hírlevelére,	 a	 Szolgáltató	 saját	 döntése	
szerinti	 gyakorisággal,	 de	 maximum	 kéthetente	 egy	 alkalommal	 hírlevelet	 küld	 neki.	 Az	
adatok	ilyen	célú	felhasználását	a	Vásárló	–	leiratkozással	–	bármikor	megtilthatja.		
	
	
III.	Az	internetes	jegyvásárlás	menete	
	
A	jegyvásárlás	menetére	vonatkozó	részletes	szabályokat	a	Szolgáltató	Vásárlói	Tájékoztatója	
–	Helpdesk	-	tartalmazza.	
	
	
IV.	Vételár,	fizetési	és	szállítási	feltételek	
	
1.	 A	 vételár	 kiegyenlítésére,	 a	 fizetési	 módokra,	 a	 jegyek	 átvételére	 vonatkozó	 részletes	
szabályokat	a	Szolgáltató	Vásárlói	Tájékoztatója	-	Helpdesk	-	tartalmazza.	
2.	A	banki	fizetés	során	felmerülő	esetleges	hibákért	a	Szolgáltató	nem	vállal	felelősséget.	
3.	 A	 vásárlást	 megerősítő	 automatikus	 visszaigazoló	 e-mailt	 a	 Szolgáltató	 a	 Vásárló	 által	
megadott	e-mail	címre	küldi	meg.	A	hibás	e-mail	cím	megadásából	fakadó	minden	kárért	a	
Vásárlót	terheli	a	felelősség.	
4.	A	Belépőjegyek	árának	meghatározása	az	adott	Rendezvényszervező	hatáskörébe	tartozik.	
Ha	 a	 Rendszer	 igénybevételéért	 a	 Vásárlónak	 kezelési	 költséget	 kell	 fizetnie,	 akkor	 azt	 a	
vásárlás	folyamata	során	a	Rendszer	pontosan	feltünteti.	A	feltüntetett	árak	bruttó	árak,	az	
ÁFA	 összegét	 tartalmazzák.	 A	 kiválasztott	 szállítási	 és	 fizetési	 módok	 további	 költségekkel	
járhatnak,	amelyet	a	Rendszer	pontosan	feltüntet.	A	Szolgáltató	fenntartja	magának	a	jogot,	
hogy	bármikor	megváltoztassa	a	Belépőjegyek	vételárát	a	Rendezvényszervező	utasításai	
alapján,	illetve	a	járulékos	költségek	mértékét.	Az	árváltoztatás	joga	nem	alkalmazható	a	már	
megkezdett	vásárlásokra.	
5.	A	Belépőjegy	kosárba	helyezése	nem	kötelezi	a	Vásárlót	vásárlásra.	Amennyiben	a	Vásárló	
mégsem	 kívánja	megvásárolni	 a	 kiválasztott	 Belépőjegyet,	 akkor	 azt	 a	 kosarából	 bármikor	
kiveheti,	vagy	akár	az	egész	kosár	tartalmát	is	törölheti.	



	

6.	A	Szolgáltatás	keretében	fizetés	nélküli	foglalásra	nincs	lehetőség.	
7.	 A	 vásárlás	 elektronikus	 bizonylatait	 a	 Szolgáltató	 saját	 székhelyén,	 illetve	 a	 szerverek	
tárolására	 szolgáló	 szerverparkban	 őrzi	 meg.	 A	 Szolgáltató	 a	 vásárlásról	 ún.	 e-számlát	
(elektronikus	 számlát)	 küld	 a	 Vásárlónak.	 Az	 elektronikus	 számla	 egy	 olyan	 számla,	 ami	
elektronikus	 jelek	 formájában	 tartalmazza	 a	 számla	 adatokat.	 Az	 elektronikus	 számla	 csak	
elektronikus	formában	állítható	ki,	továbbítható	és	tárolható,	annak	papír	alapú	
módozata	eredeti	 hiteles	dokumentumként	nem	használható.	A	 Szolgáltató	 az	 e-számlát	 a	
Vásárló	 által	 megadott	 adatok	 alapján,	 automatikusan,	 e-számla	 szolgáltató	 (szamlazz.hu,	
üzemeltető:	 KBOSS	 Kft.)	 közbeiktatásával	 bocsátja	 ki.	 A	 Vásárló	 a	 vásárlási	 folyamat	
megindításával	kifejezetten	kijelenti,	hogy	elfogadja	
az	e-számlát.	
	
	
V.	A	saját	nyomtatású	jegyekre	(E-ticket)	és	mobil	jegyekre	vonatkozó	speciális	szabályok	
	
1.	A	saját	nyomtatású	jegyeket	a	Vásárló	a	sikeres	vásárlást	követően	saját	maga	töltheti	le	a	
saját	 vásárlói	 oldalán	 keresztül	 PDF	 formátumban	 és	 maga	 nyomtathatja	 ki.	 Az	 E-ticket	
belépőjegyeket	nem	lehet	sem	személyesen	a	jegypénztárakban,	sem	postai	úton	átvenni.	A	
kinyomtatott	 E-ticket	 abban	 az	 esetben	 használható	 fel,	 amennyiben	 azon	 a	 QRkód	 és	 a	
QRkód	melletti	kód	jól	olvasható.	
2.	 A	 saját	 nyomtatású	 jegyek	 elvesztéséből,	 ellopásából,	 hibás	 nyomtatásából,	
lemásolásából,	többszörös	kinyomtatásából	eredő	következményekért	és	károkért	felelősség	
kizárólag	 a	 vásárlót	 terheli.	 Az	 E-ticket	 belépőjegyet	 a	 Vásárló	 köteles	 kinyomtatva,	 vagy	
okos	telefonján	mentve	a	Rendezvényre	magával	hozni.	
Vásárló	 tudomásul	 veszi,	 és	 kifejezetten	 egyetért	 azzal,	 hogy	 az	 E-ticket-en	 található	
QRkódot	a	Rendezvényszervező	a	Rendezvény	helyszínén	elektronikusan	ellenőrzi	és	azonnal	
érvényteleníti.	A	belépés	az	első	érvényesítés	alapján	történik.	Így	az	az	első	jegy	érvényes,	
amelyet	a	Rendezvényszervező	beléptetőrendszere	a	meghatározott	adatokkal	elfogadott.	A	
következő	 ugyanazon	 adatokkal	 rendelkező	 jegyeket	 automatikusan	 érvényteleníti	 az	 első.	
Minden	további	belépési	kísérlet	érvénytelen	és	ezért	eredménytelen	lesz,	felmutatójától	a	
belépés	megtagadható	függetlenül	attól,	hogy	az	érvénytelen	jegyet	felmutató	személye	
megegyezik-e	az	eredetileg	az	E-ticket	belépőjegyet	vásárlóval.	Az	ilyen	okból	történő	kizárás	
miatt	Szolgáltató	kártérítésre	nem	kötelezhető.	
3.	 Amennyiben	 a	 Vásárló	 a	mobil	 telefonkészülékén	 kapja	meg	 a	 Belépőjegyet	 (ún.	mobil	
jegy),	és	azt	bármely	okból	elveszti	(pl.	törlés	vagy	a	mobiltelefon	elvesztése	következtében)	
a	 Vásárlónak	 a	 mobiltelefon	 szolgáltatójával	 kell	 kapcsolatba	 lépnie.	 A	 mobil	 jegy	 nem	
másolható	vagy	küldhető	tovább.	
	
	
VI.	Elállás	a	szerződéstől	
	
A	 vásárlás	 a	 „Fizetés”	 gomb	 megnyomása	 előtt	 bármikor,	 következmények	 nélkül	
megszakítható.	 Ezt	 követően	 a	 Vásárlót	 a	 17/1999.	 (II.5.)	 kormányrendelet	 1.	 §.	 (4)	 b)	
bekezdése	 alapján	 a	 Belépőjegy	 értékesítési	 szolgáltatás	 igénybe	 vételétől	 való	 elállási	 jog	
nem	illeti	meg.	A	Szolgáltatónak	nem	áll	módjában	sem	a	Belépőjegyet	visszaváltani,	sem	a	
vásárlás	értékét	visszatéríteni.	
	



	

VII.	A	Szolgáltató	Szolgáltatásának	korlátai	
	
1.	 A	 Vásárló	 tudomásul	 veszi,	 hogy	 az	 internet	 sajátosságai	 miatt	 a	 Rendszer	 folyamatos	
üzemeltetése	 a	 Szolgáltató	 előzetes	 tudta	 és	 szándéka	 ellenére	 is	 megszakadhat.	 A	
Szolgáltató	 ennek	 megfelelően	 nem	 garantálja	 a	 Szolgáltatás	 és	 a	 kapcsolódó	 honlap	
hibamentes	 és	 zavartalan	 működését,	 illetőleg	 hogy	 a	 Szolgáltatáshoz	 való	 hozzáférés	
folyamatos	vagy	hibamentes	lesz.	
2.	A	Szolgáltató	jogosult	a	Szolgáltatás	vagy	a	kapcsolódó	honlap	karbantartása	érdekében,	
vagy	egyéb	biztonsági	megfontolások	miatt	a	Szolgáltatást	részlegesen	vagy	teljes	egészében	
szüneteltetni	minden	előzetes	tájékoztatás	vagy	értesítés	nélkül.	
3.	 A	 Szolgáltató	 nem	 vállal	 semmilyen	 felelősséget	 a	 Szolgáltatás	 honlapján	 az	 egyes	
Rendezvényekhez	kapcsolódó	információkkal,	tartalmakkal	kapcsolatban,	különös	tekintettel	
a	Rendezvényszervezőtől	beszerzett	információkra	nézve.	
4.	A	 Szolgáltató	 csak	a	neki	 felróható	 szándékos	 vagy	 súlyosan	gondatlan	hibákkal	okozott	
károkért	felel.	A	felelősség	mértéke	nem	haladhatja	meg	a	vásárlási	tranzakció	értékét.	
5.	A	Vásárló	 tudomásul	 veszi,	 hogy	a	 Szolgáltató	nem	 felelős	 semmilyen	olyan	 kárért	 vagy	
visszaélésért,	amely	a	bankkártyával	történő	fizetés	során	vagy	következtében	keletkezik.	
6.	 A	 Szolgáltató	 kizárja	 a	 felelősséget	 minden	 olyan	 kárért,	 amelyet	 a	 Vásárló,	 a	
Rendezvényszervező,	vagy	harmadik	személy	szerződés-	illetve	jogellenes	tevékenysége	vagy	
mulasztása	okozott.	
	
	
VIII.	A	Rendezvényre	vonatkozó	szabályok	
	
1.	 A	 Rendezvény	 a	 meghirdetettnek	 megfelelő	 lebonyolítása	 a	 Rendezvényszervező	
kötelezettsége.	 A	 Rendezvényszervező	 neve	 és	más	 azonosítási	 adatai	 a	 Belépőjegy	 elülső	
oldalán	szerepelnek.	Ennek	megfelelően	a	Vásárló	tudatában	van	annak,	hogy	a	Szolgáltató	
nem	 vállal	 semmilyen	 felelősséget	 a	 megvásárolt	 Belépőjeggyel	 látogatott	 Rendezvény	
megtartása,	 illetve	 az	 azon	 fellépő	 művészek,	 sportolók,	 stb.	 előadásának	 illetve	
részvételének	minősége,	a	rendezvény	lebonyolítása,	megtartása	kapcsán.	A	Rendezvényen	
való	 részvétel	 kapcsán	 jogviszony	 és	 szolgáltatási	 kötelezettség	 a	 Belépőjegyet	 felmutató	
személy,	 illetve	 a	 Rendezvény	 szervezője	 között	 jön	 létre.	 Ezt	 a	 jogviszonyt	 a	 Rendezvény	
illetve	a	Rendezvényszervező	hivatalos	honlapján	található	szabályzatok	határozzák	meg.	A		
Szolgáltató	 ezért	 nem	 lehet	 részese	 a	 Rendezvényszervező	 és	 a	 Vásárló	 (illetve	 a	 jegy	
mindenkori	birtokosa)	közötti	esetleges	jogvitának,	amely	a	Rendezvény	
minőségének	elégtelensége	vagy	a	rendezvény	elmaradása	miatt	indul.	
2.	A	Belépőjegy	 szabadon	átruházható.	A	Vásárló	kijelenti,	hogy	a	Belépőjegyet	 csak	akkor	
adja	 át	 más	 személynek,	 ha	 az	 új	 jegybirtokos	 a	 Szolgáltató	 ÁSZF-jét	 és	 Adatkezelési	
Tájékoztatóját	elfogadta.	
3.	Amennyiben	az	a	Belépőjegyen	más	nem	kerül	feltüntetésre,	a	Belépőjegy	a	Belépőjegyen	
feltüntetett	 Rendezvényre	 egyszeri	 alkalommal	 történő	 belépésre	 jogosítja	 fel	 annak	
felmutatóját,	egy	főt.	Elveszett,	megrongálódott,	megsemmisült	Belépőjegy	pótlására	nincs	
lehetőség.	
4.	 A	 Belépőjegyen	 feltüntetett	 kezdési	 időpont	 tájékoztató	 jellegű,	 a	 tényleges	 kezdés	
időpontja	ettől	eltérhet.	
5.	A	Belépőjegy	fajtájától	függően	digitális	és	analóg	biztonsági	megoldásokat	tartalmazhat,	
amely	 védi	 a	 Belépőjegyet	 a	 hamisítás	 ellen.	 Amennyiben	 a	 Szolgáltató,	 a	



	

Rendezvényszervező,	 vagy	 a	 Rendezvény	 helyszínén	 közreműködő	 biztonsági	 szolgálat	 azt	
észleli,	 hogy	 a	 Belépőjegyen	 a	 biztonsági	 jelek	 sérültek,	 hiányosak,	 azokon	 szándékos	
rongálás	 jeleit	 vélik	 felfedezni,	 vagy	 azokat	 reprodukáltnak,	 másoltnak	 ítélik	 meg,	 a	
Belépőjegy	 felmutatójától	 a	 Rendezvényre	 történő	 belépést	 megtagadhatják,	 illetve	 a	
Rendezvény	területének	elhagyására	szólíthatják	fel.	Az	ilyen	indoklással	történt	kitiltás	miatt	
Vásárló	semmilyen	kártérítési	igénnyel	nem	léphet	fel	a	Szolgáltatóval	szemben.	
6.	 Bizonyos	 Belépőjegyek	 csak	 bizonyos	 felhasználó	 kört	 jogosítanak	 fel	 a	 belépésre	
(gyermekjegy,	 nyugdíjas	 jegy,	 szakmai	 jegy	 stb.)	 A	 jogosultság	 meglétét,	 ekként	 hogy	 a	
Belépőjegy	felmutatója	jogosult-e	a	speciális	belépőjegy	használatára	a	Rendezvényszervező	
Szolgáltató	 közreműködésével	 a	 biztonsági	 szolgálaton	 keresztül	 jogosult	 ellenőrizheti.	 ,	 A	
belépés	mindaddig	megtagadható,	amíg	a	használat	jogosultságát	a	belépőjegy	
felmutatója	nem	igazolja.	Az	 ilyen	indokból	történő	kizárás	esetén	a	jegy	Vásárlója	 illetve	a	
Belépőjegy	felmutatója	kártérítésre	nem	jogosult.	
7.	 Bizonyos	 Belépőjegyek	 a	 Rendezvény	 területén	 belül	 is	 csak	 bizonyos	 területek	
látogatására	jogosítanak	fel.	
8.	 A	 Rendezvényt	 mindenki	 csak	 a	 saját	 felelősségére	 látogathatja.	 Bár	 a	
Rendezvényszervező	 minden	 tőle	 elvárhatót	 megtesz	 a	 Rendezvény	 biztonságos	
lebonyolítása	 érdekében,	 a	 Rendezvényszervező	 az	 esetlegesen	 felelőtlenül	 viselkedő	
látogatók	miatt	felelősséget	nem	vállal.	Alkoholos	befolyásoltság,	bódultság,	kábítószervagy	
egyéb	tudatmódosító	szer	hatása	alatt	a	Rendezvény	még	érvényes	Belépőjegy	felmutatása	
mellett	sem	látogatható.	
9.	 A	 részvételi	 feltételeket,	 a	 Rendezvény	 illetve	 a	 Rendezvény	 helyszínéül	 szolgáló	
intézmény	 házirendjét,	 a	 biztonsági	 szolgálat	 és	 egyéb	 rendvédelmi	 szervek	 utasításait	
megszegő	Látogatót	a	Rendezvényszervező	a	Rendezvény	biztonságos	lebonyolítása	illetve	a	
Rendezvényen	 tartózkodó	 Látogatók	 zavartalan	 szórakozásának	 biztosítása	 érdekében	
eltávolíthatja.	 Az	 ilyen	 indokból	 történő	 kizárás	 esetén	 a	 Szolgáltató	 illetve	 a	
Rendezvényszervező	kártérítésre	nem	kötelezhető.	
10.	 A	 Rendezvényszervező	 fenntartja	 a	 jogot	 a	 fellépő	 művész	 személyében,	 a	
szereposztásban,	illetve	a	Rendezvényben	történt	kisebb	vagy	indokolt	változtatásra.	
11.	 A	 Szolgáltató	 minden	 tőle	 elvárhatót	 megtesz	 annak	 érdekében,	 hogy	 a	 Rendezvény	
esetleges	meghiúsulása	esetén	a	Vásárlót	tájékoztassa	és	a	jegyek	visszaváltását	elősegítse.	
Erre	 tekintettel	 Szolgáltató	 az	 online	 jegyvásárlás	 során	 megadott	 e-mailcímeken	 a	
Rendezvény	meghiúsulása	esetén	írásban	is	tájékoztatja	a	Vásárlókat	Ugyanakkor	a	Vásárló	
tudomásul	veszi,	hogy	a	Rendezvény	elmaradása	esetén	a	jegyek	visszaváltásának	
folyamatát,	helyszínét,	határidejét	a	Rendezvényszervező	dönti	el	és	annak	megvalósulásáért	
a	 Rendezvényszervező	 a	 felelős.	 A	 Szolgáltató	 haladéktalanul	 közzéteszi	 akvariumklub.hu	
honlapján	 a	 jegyvisszaváltásra	 vonatkozó	 adatokat,	 amint	 azokat	 hivatalos	 formában	
megkapta	a	Rendezvényszervezőtől.	A	visszaváltásra	a	Rendezvényszervező	által	megadott,	
de	maximum	a	meghirdetéstől	 számított	 harminc	 (30)	 napos	 jogvesztő	határidőn	belül,	 az	
eredeti	 belépőjegy	 és	 a	 vásárlást	 igazoló	 bizonylat	 felmutatása	 mellett	 van	 lehetőség.	 A	
Belépőjegy	 árán	 felül,	 -	 amelyet	 a	 visszaváltást	 végző	 köteles	 teljes	 értéken	 visszaváltani	 -	
sem	a	Rendezvényszervező,	sem	a	visszaváltást	végző	nem	köteles	semmilyen	vélt	vagy	valós	
kár,	 költség	 megtérítésére.	 A	 Rendezvény	 elmaradásán	 kívül	 egyéb	 esetekben	 a	
Belépőjegyek	visszaváltására	nincs	mód.	
13.	 A	 Belépőjegy	 árán	 felül	 igénybe	 vett,	 a	 Belépőjegy	 megvásárlása	 során	 igénybe	 vett	
egyéb	 szolgáltatások	 árának	 visszatérítésének	 jogosságát	 aszerint	 kell	 megítélni,	 hogy	 az	
egyes	szolgáltatások	a	szolgáltatás	nyújtója	által	teljesítésbe	mentek-e.	



	

14.	 Amennyiben	 háború,	 lázadás,	 terrorcselekmény,	 sztrájk,	 baleset,	 tűz,	 blokád,	 árvíz,	
természeti	 katasztrófa,	 súlyos	 energiaellátási	 zavar	 vagy	 más	 olyan	 előre	 nem	 látható	 és	
elháríthatatlan	 akadály	 következményeképpen,	 amely	 a	 Vásárló,	 illetőleg	 a	 Szolgáltató	
hatókörén	 kívül	 esik,	 valamelyikük	 nem	 képes	 valamilyen	 szerződéses	 kötelezettségének	
eleget	 tenni,	 úgy	 ezen	 személy	 nem	 tartozik	 felelősséggel	 semmilyen	 veszteségért	 vagy	
kárért,	amely	ezen	események	következtében	előállt.	
	
	
IX.	Záró	rendelkezések	
	
1.	 A	 Szolgáltató	 jogosult	 alvállalkozókat,	 adatfeldolgozókat	 igénybe	 venni,	 melyekért	 úgy	
felel,	mintha	a	szolgáltatást	maga	nyújtotta	volna.	
2.	A	jelen	ÁSZF	Magyar	nyelven	készült,	értelmezésében	a	Magyar	jog	szabályai	az	irányadók.	
3.	 A	 jelen	 ÁSZF-ben	 nem	 szabályozott	 kérdésekben	 a	 Ptk.	 vonatkozó	 rendelkezései	
megfelelően	irányadóak.	


