Általanos Szerzodesi Feltetelek
Webáruház használat és általános szerződési feltételek
A Nemek Harca program weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései

I. Az elektronikus szerződéskötés lépései
I. 1.

A program jegyeinek megrendelése.

I. 2. Cégünk a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A
megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az Cégünk, illetőleg a Felhasználó számára
hozzáférhetővé válik.
I.3.

A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
II/1 A Mindrace/nemekharca név alatt elérhető internetes weboldalt (a továbbiakban Weboldal) a Mind Race Kft. (2315
Szigethalom, Mária u 27.) (továbbiakban Szervező) üzemelteti és tartja fenn.
II/2 A Weboldal abból a célból jött létre, hogy megrendelőink az interneten is jelentkezhessenek a Mindrace rendezvényeire.
II/3 A jelen vásárlási feltételek a Weboldalon keresztül értékesített programokra, illetve a Weboldalon elérhetővé tett
információkra terjednek ki. A Weboldalon keresztül megrendelt részvételi jegyek programjainkra a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.
II/4 A Weboldal működésére egyébként az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályozásai
vonatkoznak.
III. ELÁLLÁS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI
III/1. A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás esetén a fentiekben hivatkozott Kormányrendelet alapján megrendelőt
megilleti az elállás joga.
III/2 A fentiek szerinti jogszerű elállás esetén Szervező haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől
számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, azaz annak a
továbbiakban meghatárott, időarányosan visszafizetendő részét.
A rendezvény dátuma előtti 7-4 munkanapon belüli lemondás esetén a megrendelő a részvételi díj 50%-át köteles a
szolgáltatónak megfizetni. 3 munkanapon belüli lemondás esetén nem áll módunkban a jegyárat visszautalni.
III/3. Szervezőt nem terheli felelősség a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő
teljesítési hibákért.
IV. FIZETÉSI MÓDOK
IV.1 A Weboldalon történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok érvényesek:
Fizetési módok
(a) Banki átutalással
IV/2 Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy banki átutalás esetén fokozottan figyeljenek kódjaik, azonosítóik titkosságának
megőrzésére

A Szervező a megrendeléskor megadott Számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizető kérésére, vagy az
előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki.
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
V/1 Szervező fenntartja a jogot a vásárlási feltételek módosítására, melyről hatálybalépést megelőző 15 nappal tájékoztatást
ad a Weboldalon.
V/.2 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést Szervező a vonatkozó, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi.
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Általános vásárlási feltételek
Elállási/Felmondási Tájékoztató
Elállási/Felmondási jog
A Honlapon keresztül megrendelt termékekre, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak, a
fogyasztót megilletik a jelen ÁSZF általános rendelkezései szerinti elállási és egyéb jogok, valamint hibás teljesítés esetén a
fogyasztót megilletik a jelen ÁSZF-ben részletezett szavatossági jogok is.
A rendezvény dátuma előtti 7-4 munkanapon belüli lemondás esetén a megrendelő a részvételi díj 50%-át köteles a
szolgáltatónak megfizetni. 3 munkanapon belüli lemondás esetén nem áll módunkban a jegyárat visszautalni.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

