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Á LTÁLÁ NOS SZERZO DE SI FELTE TELEK 
 

MAGYAR VITORLÁS AKADÉMIA NKFT. 

-Szolgáltató- 

Székhelye:  8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8. 
 

Cégjegyzék száma: 19-09-518222 

Nyilvántartó szervezet: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága 

Ádószáma:  25456099-2-19 

Képviseletében:  Holczhauser Ándrás ügyvezető 

Telefonszáma: +36 1 460 6925 

E-mail címe: hunsail@hunsail.hu 

Weboldal:  www.vitorlazzitthon.hu.  

Levelezési címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

 
Preambulum 
 
A Magyar Vitorlás Akadémia Nkft., mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) egy vitorlázó 
közösséget üzemeltet, amely lehetővé teszi az igénybe vevő vitorlázók, egyéb személyek részére, ( a 

továbbiakban: „Vásárlók”), hogy a www.vitorlazzitthon.hu oldalon üzemeltetett online áruházban (a 

továbbiakban: „Webshop”) a Partnervállalatoknál (továbbiakban: „Partnervállalat”) áruk illetve igénybe 
venni kívánt (kulturális, és gasztronómiai, vagy egyéb) szolgáltatások révén előnyöket kapjanak és részt 

vegyenek a Vitorlázz Itthon – Á Felfedezés Élménye Kedvezménykártya Programban (a továbbiakban: 

„Kedvezménykártya Program”). A Kedvezménykártya megvásárlásával tudja a Vásárló a 

kedvezményeket igénybe venni. 

 

1. A Szolgáltatás tárgya, részvételi feltételek 
Jelen Kedvezménykártya rendszerben az a Vásárló vehet részt, aki regisztrált a Webshopban és 

megvásárolta a Kedvezménykártyát.  

A Kedvezménykártya igénybe vehető bárki számára. Á Kedvezménykártya igénylése nem keletkeztet 

tagsági jogviszonyt.  

A Honlapon kerülnek feltüntetésre  a Vásárló által igénybe vehető szolgáltatással vagy termékkel 

kapcsolatos kedvezmények, melyekkel kapcsolatos leírást az adott termék, vagy szolgáltatás adatlapjánál 
található. Á Vásárló a kártya megvásárlását követően azonnal igénybe veheti a kedvezményeket egy ún. 

virtuális kártyával a plasztik kártya megérkezéséig. 

Á Szolgáltató kijelenti, hogy a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos pontos leírást a Partnervállalatok 
egyedi szolgáltatásának részletezésénél vagy a termék leírásában találhatóak, azért a Vásárló köteles a 

termékre vonatkozó kedvezmény kiválasztásakor elolvasni az ahhoz kapcsolódó pontos leírást és 
feltételeket, illetve szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltatás leírását elolvasni, mely a pontos 

információkat tartalmazza. A Szolgáltató a Honlapon  található helytelen információért nem vállal 

felelősséget tekintettel arra, hogy azokat a Partnervállaltok biztosítják és nyújtják. 

Szolgáltató szolgáltatását csak nagykorú, vagyis 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe, akik 

kifejezetten elfogadják a jelen ÁSZF-ben, valamint az Ádatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. 

http://www.vitorlazzitthon.hu./
http://www.vitorlazzitthon.hu/
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2. Regisztráció, adatbeviteli hibák javítása 
A Vásárlóknak regisztrálniuk kell a Webshopban, . Á regisztráció során a Vásárló köteles a valóságnak 

megfelelő adatai megadására. Á téves, vagy helytelen adat feltüntetésért Szolgáltató nem felelős, a Vásárló 

a helytelen adatok megadásából fakadó teljes kárért a Vásárló  felelős. Á Szolgáltató jogosult a regisztrált 
Vásárlót törölni, amennyiben a Vásárló megszegi a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

Vásárló a regisztráció során Vásárló nevet és jelszót kap, melyeket köteles titokban tartani.  

Vásárló tudomásul veszi, hogy az általa tévesen megadott e-mail cím a visszaigazoló e-mail hiányát jelenti, 
mely esetben nem jön létre a felek között érvényes szerződés.  

3. Kedvezménykártya 
Szolgáltató Kedvezménykártyát (egyedi, névre szóló  QR kódos plasztik kártyát) biztosít a Vásárlóknak 

amellyel a Honlapon feltüntetett szolgáltatók általuk megadott és szintén a Honlapon közzétett 
kedvezményeit a Vásárló igénybe vehesse. . A kedvezmények igénybevételéhez a  Vásárló köteles bemutatni 

a Kedvezmény kártya azonosító számát, valamint leolvastatni a Kártyaelfogadónál a kártya QR kódját.  

Á Kedvezménykártyával az alábbi kedvezmények igénybevételének lehetőségét biztosítja a Szolgáltató: 

- különböző kategóriájú szálláshelyek kedvezményes igénybevétele 

- éttermi / vendéglátó szolgáltatók kedvezményeinek igénybevétele 

- helyi attrakciók, nevezetességek, aktív kikapcsolódást biztosító szolgáltatások kedvezményes 

látogatása 

- vitorlás hajók kedvezményes bérlése 

- vitorlázáshoz szükséges felszerelésekre nyújtott üzleti kedvezmény igénybevétele 

- kedvezményes kikötőhasználat / csatolt szolgáltatások 

- kedvezményes nyári vitorlás táborok 

- kedvezményes felnőtt / gyermek vitorlásoktatás. 

Á kedvezmény kártyát a Vásárló postai úton kapja meg a fizetést követő 8 (nyolc) napon belül, vagy 

személyesen át veheti. Á fizetést követően azonnal kap QR kódot, melyet elektronikus úton küld meg a 
részére a Szolgáltató. Áz elektronikus QR kód már jogosít a kedvezmények igénybevételére. 

4. Szellemi tulajdonjogok 
A Webshop egésze, szövegei, annak tartalmi elemei, megjelenése a Szolgáltató tulajdonát képezik.  

5.Szavatosság és felelősség kizárás 

Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások célja a Szolgáltató a Partnervállalatoktól összegyűjtött 
ajánlatok közzététele, mely ajánlatok pontosságáért, biztosításáért vagy annak elmaradásáért Szolgáltató 
nem szavatol. 

Vásárló tudomásul veszi, hogy az oldalon található ajánlatok csak és kizárólag a Vásárló személyes céljaira 
használhatók, kereskedelmi célokra nem jogosult igénybe venni. 

Vásárló vállalja, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során megismert ajánlatokkal, azok teljesülésével vagy 
teljesülésének elmaradásával összefüggésben, vagy az azokból fakadó következményekkel kapcsolatban 
nem érvényesít semmiféle követelést a Szolgáltatóval szemben. 

 

 



3 
 

6.Kedvezménykártya megvásárlása/kedvezmények igénybevételének menete 
 

A Vásárló a Vitorlázz Itthon kártyát kosárba helyezi, majd véglegesíti megrendelését. Á fizetést követően 

virtuális kártyát kap (QR kód), mellyel azonnal igénybe vehet kedvezményeket. Á megvásárolt kártyát igény 

esetén kipostázzuk a Vásárló által megadott címre, vagy a Vásárló át veheti azt az alábbi címen: 1146 
Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Vásárló kifejezetten kéri a teljesítés azonnali megkezdését a Szolgáltatótól. 

A Vásárló a Honlapon találja a listát a Kedvezménykártya elfogadó helyekről, melyeknél felhasználható a 
kártya és kedvezményekre jogosít.  Á kedvezmények esetében megtekintheti a kedvezmény ismertetőjét. 

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az elfogadó helyeknél szereplő képek illusztrációk. Vásárló a 
Partner vállalt szolgáltatásai igénybevételénél tudja felhasználni Kedvezmény kártyáját úgy, hogy leolvassa 

a Partnervállalat a kártya QR kódját. Vásárló köteles a kedvezményt biztosító Partnervállalat részére 

lehetővé tenni a Kedvezménykártya leolvasását. 

 

Szolgáltató e-mailben a megrendelés beérkezéséről beérkezési igazolást küld, ami megrendelés 

visszaigazolásnak, és az megrendelés Szolgáltató általi elfogadásának minősül. Ájánlatnak a Szolgáltató 

általi termékárak minősülnek. Ezzel megrendelése bekerül a folyamatunkba. Á Vásárló és a Szolgáltató 

közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő 
szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül. Á 

megrendeléssel létrejött szerződés alapján a Vásárlónak termék kiszállítás esetében átvételi kötelezettsége 
keletkezik a kiszállítás során. Át nem vétel esetében a további kiküldés csak külön 1.000,- Ft ellenében 

kérhető. Postai kiküldés esetében a hibás, nem megfelelő címért a Vásárló felel. 

 

7.Fizetési feltételek 
Vásárlónak a megrendelés véglegesítésével és elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik.  

Szolgáltató által biztosított Kedvezménykártya igénybevételének díja egyszeri éves 8.000,- Ft+ Áfa összeg, 

melyet először a megrendelést követően kell megfizetni, majd évente a meghosszabbításkor. 

Á Vásárló kérheti a postai kiküldést, melynek ára: 500,- Ft.  

Á Kedvezménykártya személyes átvétellel is kérhető. Ebben az esetben a kártyát személyesen tudja átvenni 

a Vásárló az alábbi címen: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Vásárló a   Vásárló PayPall rendszeren keresztül tudja a fizetéseket teljesíteni a Webshopban és a Billingo 

számlázón keresztül kapja meg az elektronikus számlát a fizetést követően azonnal.  

 

8. Vásárló Tájékoztatása az elállási/felmondási jogról 
Áz elállási/felmondási jog csak fogyasztókat illeti meg, vagyis cégekre nem vonatkozik.  
  
Elállási jog 
 
A Vásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) a) pontja értelmében nem illeti meg 
elállási/felmondási jog tekintettel arra, hogy a díjfizetéssel a szolgáltatás teljesítése azonnal megkezdődik.   
 
 

9. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás 
 

Á szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a szolgáltatások Partnervállalatoknál történő igénybevétele 
vagy a Webshop használata révén valamely ajánlat ténylegesen és a közzétetteknek megfelelően elérhető. 



4 
 

Mivel a szolgáltató csupán közzéteszi az ajánlatokat a Honlapon , az ott megjelenített ajánlatokban szereplő 
termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó termék- és kellékszavatosság, jótállás a hirdető partnervállalat 
felelőssége. 

10. Szerződés időtartama 

Jelen Szerződés felek között határozatlan időtartamra jön létre. 

11.Adatvédelem 
Áz Ádatvédelmi Tájékoztató a Webshopban érhető el az ÁSZF-el együtt. 

 

12. ÁSZF módosítása 
Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et bármikor módosítani. Ez esetben a módosítás a Webshopban való 

közzététellel lép hatályba. 

 

13. Panaszügyintézés 

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltatónál, 
vagy az ÁSZF jelen pontjában feltüntetett testületnél terjesztheti elő.  

Á Szolgáltató a panaszt 31 napon belül válaszolja meg. 

Panaszával a továbbiakban Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat ajánlásért.  
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefonszáma: (1) 488-2131 
Fax száma: (1) 488-2186 
Elnök: Dr. Baranovszky György 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
 

 14. Vegyes Rendelkezések 
Jelen szerződési feltételekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Á fogyasztó és 

vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és Áz 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.), 2016/679 számú rendeletével 

(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR).  

Jelen ÁSZF 2019. június 24. napjától hatályos. 
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