ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
FOGALMAK/DEFINÍCIÓK
- Szolgáltatás: fuzespart.hu szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) információs és online
időpontfoglaló rendszer, pénzügyi tranzakció nélkül. A fizetési költségeket nem a honlapon, hanem
személyesen kell megtéríteni a helyszínen. Ezért a foglaló rendszer csak az időpontokkal és a lefoglalt
helyekkel foglalkozik, az árakkal nem. Az érvényes árainkról honlapunk "Áraink" menüpontja alatt, vagy
telefonszámunkon lehet előzetesen tájékozódni.
- Szolgáltató: A Szolgáltatást nyújtó cég a Füzespart Horgásztó Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”)
- Szolgáltató adatai:
Név: Füzespart Horgásztó Kft.
Cím: H-2336 Dunavarsány, 0123/38 hrsz
E-mail: mail@fuzespart.hu
Telefonszám: +36 20 482 4390
Adószám: 25515329-2-13
- Felhasználó: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható személy, aki használja a szolgáltatást.
- Szerződő Felek, Felek: Szolgáltató és Felhasználó együttes megnevezése.
- Felhasználói felület: A Felhasználó rendelkezése alatt álló, a számítógép, számítógépes program, operációs
rendszer azon elemeinek összessége, amelyek a felhasználóval való kommunikációért felelősek, és a
berendezés vagy program irányítását, vezérlését lehetővé teszik.
FONTOS! A honlapon nincs pénzügyi tevékenység:
A honlapon az "Áraink" menüpontban feltüntetett költségek és más költség megfizetését kizárólag
személyesen a helyszínen, a szolgáltatói faházban lévő pénztárnál fogadjuk! A honlap csupán a
felhasználók számára választott helyek és időpontok lefoglalására alkalmas. Semminemű pénzügyi
tranzakció végzésére nem szolgál! A honlappal kapcsolatos bárminemű (pl. e-mail, telefon stb.)
pénzbefizetésre buzdító üzenettől elhatárolódunk. Ha ilyet tapasztal, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot, és semmilyen esetben se küldjön ilyen formákban pénzt!
Az ilyen esetekben a Felhasználót terheli valamennyi felelősség, ha az interneten, e-mailben vagy
bármilyen a szolgáltatói faház kasszáján kívüli befizetés miatt anyagi kára keletkezik! Ilyen esetekért
semmilyen felelősséget nem vállalunk!
FOGLALÁS
- A Felhasználó a foglalás során köteles megadni nevét, e-mail címét és telefonszámát.
- Aki jogi személy nevében foglal a fuzespart.hu oldalán, felelősséggel tartozik azért, hogy jogosultsága vane a vállalkozás nevében foglalni, Szolgáltató ezen jogosultság fennállását nem vizsgálja.
- A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy bármely adat, melyet a foglalás során megad, pontos, valós és
teljes, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli azért, ha a Felhasználó által megadott adatok
pontatlanok, valótlanok vagy hiányosak.
- A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy törölje azon Felhasználók foglalását, akik megítélése szerint más
személy nevével, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek.
Szerzői jogok
- A Szolgáltatás szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltatáshoz kapcsolható weboldalakon megjelenített, nem
a Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak és bármely szerzői műnek, illetve más szellemi
alkotásnak a Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója (ideértve többek közt
valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatáshoz kapcsolható weboldalak elrendezését,
szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
- A Szolgáltató valamennyi, a Szolgáltatáshoz kapcsolható weboldalakon szereplő, nem a Felhasználótól
származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A Szolgáltatás használata, illetve az Általános

Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Szolgáltatáshoz
kapcsolható weboldalakon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek, más oltalom alatt álló
megjelölésnek bármely használatára, hasznosítására.
- A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes
többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli
engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók, így különösen nem
tölthetőek le, elektronikusan nem tárolhatóak, nem dolgozhatóak fel, és nem értékesíthetőek.
Felhasználó kötelezettségei
- A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás használata során harmadik személyek jogait
se közvetlenül, se közvetett módon ne érje sérelem, továbbá arról, hogy a jogszabályi rendelkezések
maradéktalanul betartásra kerüljenek.
- A Felhasználó nem oszthat meg, nem tölthet fel, nem továbbíthat, nem küldhet, és egyéb módon sem tehet
harmadik személyek számára elérhetővé olyan tartalmat, mely jogellenes, káros, vulgáris, obszcén,
fenyegető vagy sértő tartalmú, illetve mellyel mások magánélethez fűződő vagy bármely személyhez fűződő
jogát, más jogát, jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, továbbá védjegyoltalom, iparjogvédelmi oltalom
vagy más oltalom alatt áll.
- A Felhasználó nem oszthat meg, nem tölthet fel, nem továbbíthat, nem küldhet, és egyéb módon sem tehet
harmadik személyek számára elérhetővé olyan tartalmat, mely számítógépes vírust, férget, vagy más, káros
természetű kódot tartalmaz.
A szerződés megszüntetése
- A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó
szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen
korlátozza, foglalását az összes kapcsolódó adattal együtt törölje, a helyszín személyes látogatásától eltiltsa.
A szolgáltatás megváltoztatása
- A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a
Szolgáltatáson, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül.
- A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást más domain-név alá helyezze át, mely
áthelyezésről a Szolgáltató írásban értesíti a felhasználókat.
Panaszügyintézés
- A Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos Felhasználói fogyasztói kifogásra a "Szolgáltató adatai"
pontban rögzített elérhetőségeken történt előterjesztést követő legkésőbb 7 munkanapon belül érdemben
válaszol, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módját,
valamint az arra nyitva álló határidőket.
Felelősségi szabályok
- A Felhasználó elfogadja azt, hogy a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére használja. A Szolgáltató a
Szolgáltatást az általa meghatározott módon és rendelkezésre állással biztosítja.
- A Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatásban beálló, önhibáján kívüli, időszakos üzemzavarért, illetve az
ebből eredő kárért.
- A Szolgáltatónak a jelen szerződési feltételek alapján támasztott kötelezettségvállalása nincs, mivel a
honlapon tényleges pénzügyi tranzakció nem valósul meg. A Szolgáltató semmilyen esetben nem felelős az
ésszerű módon előre nem látható veszteségekért vagy károkért.
- A Felhasználó egyedül felelős minden olyan kárért, mely a jelen szerződési feltételek esetén keletkezik.
Joghatóság, alkalmazandó jog
- A jelen szerződésre, illetve az ezen szerződésekkel kapcsolatban támadt bármely jogvita elbírálására a
magyar jog az irányadó.
- A felek a magyar bíróságok joghatóságának vetik alá magukat. A jelen szerződés alapján keletkező jogvita
elbírálására a felek kikötik a Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, amennyiben pedig az a
vonatkozó hatásköri szabályok alapján nem lehetséges, a hatáskörrel bíró, illetékes magyar bíróságok járnak
el az ügyben.

Érvénytelenségi klauzula
- Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy
végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az a többi rendelkezést nem érinti, azok érvényben és hatályban
maradnak. Ebben az esetben a Szerződő Feleknek az érvénytelen/végrehajthatatlan rendelkezés helyett el
kell fogadniuk egy, az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéshez hasonló olyan rendelkezést, amely
leginkább összhangban áll a Szerződő Felek szerződési céljaival, és a korábbi, érvénytelennek vagy
végrehajthatatlannak bizonyult rendelkezéshez a legközelebb áll tartalmában.
Dunavarsány, 2018. május 25.

