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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

HATÁLYOS 2022. március 1. napjától.  

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Hegyvidéki Szabadidősport 
Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 174587; székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 29.), mint 
szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által szervezett és lebonyolított „17. ELŐZD MEG A 
FOGASKEREKŰT!” versenyre (a továbbiakban: verseny, vagy Előzd meg a Fogaskerekűt) versenyre 
történő jelentkezésre és a részvételre vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket. 

1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

1.1. Szolgáltató: A verseny szervezője és lebonyolítója, Szolgáltató adatai a jelen ÁSZF 3. pontjában találhatóak. 

1.2. Verseny: A Szolgáltató által szervezett és 2022. április 23. (szombat) napon lebonyolított sportverseny, 

melynek keretében a Szolgáltató versenykiírásának (a továbbiakban: Versenykiírás) 5. pontjában rögzített 

versenyszámokra van lehetőség benevezni. 

1.3. Nevező: A verseny résztvevője, aki az előzetes, vagy helyszíni nevezés során a Szolgáltató által kért 

adatokat rendelkezésre bocsátotta és a nevezési díjat befizette.  

 

1.3.1. A versenyre történő nevezéssel összefüggésben felhívja a Szolgáltató a figyelmet, hogy a 14 év alatti, 

cselekvőképtelen Nevezők helyett és nevükben törvényes képviselőjüknek kell eljárni, figyelemmel 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) foglalt azon 

rendelkezésre, miszerint a cselekvőképtelen kiskorúak jognyilatkozata semmis. 

 

1.3.2 A 14-18 év közötti, korlátozottan cselekvőképes versenyzők jognyilatkozatának érvényességéhez a 

Ptk. rendelkezései alapján a törvényes képviselőjük hozzájárulása szükséges.  

 

A fentiek szerinti nyilatkozatminta letölthető a Jelentkezési felületen pdf. formátumban, illetve személyesen 

átvehető a helyszíni nevezés során. Kérjük, hogy a kitöltött, aláírt nyilatkozatmintát minden 18. év alatti 

Nevező esetében legkésőbb a rajtcsomag átvételével szíveskedjenek a törvényes képviselők a 

Szolgáltató részére átadni! 

 

1.4. Felek: A jelen ÁSZF elfogadásával létrejött szolgáltatási szerződésben szereplő szerződő személyek, azaz a 
Szolgáltató és a Nevező együttesen.  

1.5. Jelentkezési felület vagy Weboldal: https://hegyvideksport.hu/jelentkezes/ weboldal. 

2. AZ ÁSZF TÁRGYA, HATÁLYA 

2.1. Jelen ÁSZF a versenyre történő jelentkezés szabályaira, a nevezési díjak megfizetésére, valamint a Felek 
jogaira és kötelezettségeire terjed ki. 

2.2. Jelen ÁSZF, valamint annak esetleges módosításai, mellékletei, kiegészítései Szolgáltató Weboldalán a 
Weboldalra látogatók számára elmenthető és kinyomtatható formátumban elérhető. 

2.3. Jelen ÁSZF személyi hatálya a Szolgáltatóra és a Nevezőre – illetve 18. év alatti Nevező esetében annak 

törvényes képviselőjére − terjed ki. 

2.4. A Versenyre történő jelentkezésre és a Versenyen történő részvételre minden esetben a jelentkezés 
időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései irányadók.  

2.5. A Nevező a Versenyre történő nevezéssel a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

2.6. A nevezés, mint a jelen ÁSZF elfogadása nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, a 
későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.  

2.7. A jelentkezési felületen, illetőleg a személyes helyszíni nevezés során megadott adatok, a jelen ÁSZF és annak 
mellékleteinek szövegezése, a nevezési díj megfizetésének igazolása, illetve a Szolgáltatónak leadott, jelen 
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ÁSZF 5.3., 5.4. pontjaiban nevesített dokumentumok együttesen alkotják a szerződést. A Szolgáltató 
gondoskodik az irányadó ÁSZF szövegének, valamint az előző mondatban meghatározott adatoknak, 

dokumentumoknak − a GDPR szabályai és a Szolgáltató https://hegyvideksport.hu/adatvedelem/ oldalon 

elérhető adatkezelési tájékoztatója szerint lehetővé tett − megőrzéséről. 

2.8. A szerződés magyar nyelven jön létre. 

2.9. A Felek közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama a Verseny végéig tart. A szerződés 
határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át. 

2.10. Jelen ÁSZF 2022. március 1. napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. 

3. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: 

(i) Szolgáltató neve: Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. 

(ii) Székhelye: 1122 Budapest, Városmajor utca 29. 

(iii) Cégjegyzékszáma: 01 09 174587 

(iv) Adószáma: 24388153-2-43 

(v) Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  

(vi) E-mail elérhetőség/ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Városmajor utca 29.; 
sportszervezok@hegyvideksport.hu 

(vii) Telefonos elérhetőség/ügyfélszolgálat: +3612122945(elérhető a 4.2. pont szerinti nyitvatartási 
időben) 

(viii) Panaszkezelés helye, és elérhetősége: 1122 Budapest, Városmajor utca 29.; +3612122945; 
sportszervezok@hegyvideksport.hu; 

(ix) Tárhely szolgáltató neve: Eurofil Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.  

Tárhely szolgáltató címe: 2051 Biatorbágy Szily Kálmán út 23. fszt. 1. 

4. SZERZŐDÉS TÁRGYA, FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

4.1. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató a Versenyen történő részvételt biztosít a Nevezőnek. A Nevező a jelen ÁSZF 
elfogadásával kijelenti, hogy a Versenyen saját felelősségére, mind fizikálisan, mind mentálisan felkészülten, 
a Versenyhez megfelelő, biztonságos felszereléssel indul. A Nevező egészségügyi állapotában bekövetkező 
állapotért, állapotromlásért, illetve a Nevező felszerelésének állapotárért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy Szolgáltató a versenypóló biztosításán kívül egyéb felszerelést nem bocsájt 
Nevező rendelkezésére! 

4.2. A Versenyre történő nevezéssel kapcsolatban Szolgáltató minden munkanapon 9:00 órától 17:00 óráig 
ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll rendelkezésére a jelen ÁSZF 3. (vi) pontja szerinti 
elérhetőségeken.  

4.3. A Nevező tudomásul veszi, hogy a nevezése és a rajtcsomagja másra át nem ruházható. 

4.4. A Nevező elfogadja, hogy azon versenyszámokban, ahol a VERSENYKIÍRÁS-ban a Szolgáltató pólót 
biztosít a Nevezőknek, a nevezéskor megadott pólóméreteket később nem tudja módosítani, részére a 
Szolgáltató a nevezéskor megadott méretben tudja garantálni a versenypólót. 

4.5. A Nevező kijelenti, hogy a Nevező, illetve a Szolgáltatónak átadott nyilatkozatok a valóságnak megfelelően 
kerültek megadásra. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség 
esetén jogosult a nevezés során megadott adatok, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok valódiságát 
ellenőrizni a nevezés visszaigazolását, illetőleg a rajtcsomag kiadását megelőzően, továbbá Szolgáltató nem 
vonható felelősségre a valótlan adatok szerinti nevezéssel kapcsolatban felmerülő hibák miatt. 

4.6. A futó-, és kerékpárverseny nevezési helyszínén (Budapest, Városmajor u. 71. parkoló) Szolgáltató a 
Nevezők számára öltöző sátrat és ruhatárat üzemeltet, melyet a Nevezők ingyenesen vehetnek igénybe. A 
Szolgáltató kizárólag a ruhatárban elhelyezett ruházat megőrzéséért vállal felelősséget, az abban hagyott 
értéktárgyak megőrzésért a felelősségét kizárja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Verseny helyszínén 
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ellopott, elveszett vagy megsérült értéktárgyakért. 

4.7. A Verseny helyszínén bármilyen kereskedelmi és reklámtevékenység csak a Szolgáltató előzetes engedélyével, 
vele egyeztetett formában és módon végezhető, melyet Nevező jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz. 

4.8. A Szolgáltató kijelenti, hogy számára elsődleges szempont a személyes adatok védelme. A nevezéssel és a 
Versennyel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást a „Hegyvidéki Szabadidősport 
Nonprofit Kft. adatkezelési tájékoztatója az „Előzd meg a Fogaskerekűt” elnevezésű versennyel 
összefüggésben megvalósuló adatkezelések tárgyában” elnevezésű dokumentum (a továbbiakban: 
Adatkezelési tájékoztató) tartalmazza, amelyet a Nevező a https://hegyvideksport.hu/adatvedelem/ 
oldalon ismerhet meg a nevezés véglegesítését megelőzően. A Nevező kijelenti, hogy a Szolgáltató 
Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat megismerte és tudomásul vette.  

5.  NEVEZÉS 

5.1. A Versenyre való nevezésre 2022. április 20. napjáig a Weboldalon keresztül online módon, illetve a Verseny 
napján a Verseny helyszínén van lehetőség, azzal, hogy a helyszíni nevezés minden versenyszám rajtja előtt 
30 perccel zárul.  

5.2. A Weboldal használatához előzetes regisztráció nem szükséges. 

5.3.   A nevezéshez az alábbi adatok megadása kötelező:  

5.3.1. Nevező családi-, és utóneve, neme, születési dátuma, pólómérete, email címe.  

5.3.2. Versenyszám kiválasztása (futóverseny/túraverseny/kerékpárverseny/2 fős váltó/4 fős váltó) 

5.3.3. 2 fős váltó, illetve 4 fős váltó választása esetén a további váltótagok neve, születési dátuma, pólómérete 

5.3.4. Jegy típusa (felnőtt/diák/nyugdíjas/6 év alatti gyermek/csoportos jegy) 

5.3.5. Fizetési mód kiválasztása (online bankkártyás, a Szolgáltató székhelyén készpénzzel, a helyszínen 
készpénzzel).  

5.4. A 18. életév alatti nevező esetében törvényes képviselőjének nyilatkozatának leadása kötelező. 

5.5    Felhívjuk a figyelmet, hogy bármely fent hivatkozott (6.3., 6.4. pont szerinti) kötelező adat, illetve 
nyilatkozat hiányában, vagy a nevezési díj határidőben történő megfizetésének elmaradása esetén a 
Nevező nem vehet részt a versenyen!   

5.6. Az online módon történő nevezés véglegesítése a jelentkezési felület alján feltüntetett „ELKÜLDÖM A 
NEVEZÉST” gomb megnyomásával történik. 

5.7. A sikeres online nevezésről Szolgáltató minden esetben visszaigazoló e-mailt küld a nevezés során megadott 
e-mail címre. Kérjük, hogy amennyiben a visszaigazoló e-mail az „ELKÜLDÖM A NEVEZÉST” gomb 
megnyomását követő 30 percen belül nem érkezik meg, szíveskedjen a Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. 

6. NEVEZÉSI DÍJ, KEDVEZMÉNYEK, FIZETÉS  

6.1. Az aktuális nevezési díjakat a VERSENYKIÍRÁS 8. pontja tartalmazza. A nevezési díjak magyar forintban 
értendők, általános forgalmi adót (27%) tartalmazó bruttó díjak. Felhívjuk a figyelmet, hogy helyszíni 
nevezés esetén a helyszíni nevezési díjat kell megfizetni! 

6.2. Kedvezmények, illetve azok igénybevételének feltételei: 

6.2.1. Diákjegy: közoktatási intézményekben és felsőoktatási intézményekben tanuló nappali szakos diákok 

és hallgatók válthatják ki ezt a jegytípust. A diákjeggyel járó kedvezmény mértéke: 30%. 

6.2.2.  Az online nevezési felületen diákjegy választása esetén elérhető listában szereplő XII. kerületi 

iskolák tanulóinak a nevezés díjtalan. 

6.2.3. Nyugdíjas kedvezményt az 1957. január 1-je előtt születettek vehetnek igénybe. A nyugdíjas 

kedvezmény mértéke: 30%. 
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6.2.4. Kedvezményes váltójegyet az a csapat válthat, melyben minimum a váltótagok fele (2 fős esetén 1 fő, 

4 fős esetén 2 fő) 18 év alatti (2005. január 1. után születettek), vagy 65 év feletti. A kedvezmény 

mértéke: 30%. 

6.2.5. A felnőtt egyéni versenyszámok esetében Hegyvidék kártyával rendelkező Nevezők 50 %-os 

kedvezményt kapnak. 

6.2.6. Spuri Aranykártya birtokosok számára egyéni versenyszámokban 20% kedvezmény jár teljes árú 

(felnőtt) jegy vásárlása esetén. 

6.2.7. 6 éven aluliaknak (2017. január 1-je után születetteknek) a nevezés díjtalan 

6.2.8. Budapest XII. kerületi óvodásoknak és kísérőiknek a minitúra versenyszámra a nevezés díjtalan. A 
kedvezmény igénybevételéről a nevezők az óvodákon keresztül tájékozódhatnak. 

6.2.9. Minden online bankkártyás módon megfizetett nevezési díjból 30% nevezési kedvezményt biztosít a 
Szolgáltató 2022. március 13-ig (early bird kedvezmény).  

A 6.2.1-6.2.7. pont szerinti kedvezmények igazolása a kedvezményre jogosító diákigazolvány, 
személyazonosító igazolvány, Hegyvidék kártya, Spuri Aranykártya Verseny helyszínén történő 
felmutatásával történik. Jogosulatlan kedvezmény igénybevétele esetén nevezési díj különbözetet kell 
fizetni a Verseny helyszínén. Amennyiben a nevezési díjkülönbözetet nem fizetni meg a Nevező, úgy a 
Versenyen nem vehet részt. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy egyidejűleg egy kedvezmény érvényesíthető, több kedvezmény nem 
vonható össze az early bird jegyek és egyéb kedvezmények összevonásának kivételével. 

6.3. Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a fizetendő összeg megállapítása a Nevező nyilatkozatai szerint történik, így 
amennyiben a Nevező a helyszíni vagy az online  nevezés során azon kedvezményt, amelyre jogosult nem 
jelöli meg, a Szolgáltató a fizetendő összeget a díjkedvezmény nélkül állapítja meg. A nevezés leadását 
követően kedvezmény igénybevételére nincsen lehetőség. 

6.4. A nevezési díjat online nevezés esetén az alábbiak szerint lehet megfizetni:  

6.4.1. 2022. április 20. napjáig online bankkártyás fizetéssel,  

6.4.2. 2022. április 20-ig Szolgáltató 1122 Budapest, Városmajor u. 29. szám alatti székhelyén személyesen 
készpénzben, 

6.4.3. a Verseny helyszínén készpénzben. 

6.5. Helyszíni nevezés esetén kizárólag készpénzben a nevezéssel egyidejűleg van mód a nevezési díj 
megfizetésére. 

6.6. Bankkártyás fizetés  

Bankkártyás fizetés választása esetén az „ELKÜLDÖM A NEVEZÉST” gomb megnyomását követően az 
OTP Mobil Simplepay weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, 
titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Az OTP Mobil Simplepay a VISA 
Classic, VISA Electron és Maestro, MasterCard típusú kártyákat fogadja el. A Simplepay a sikeres vásárlást 
követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki. A bankkártya adatok megadásánál az alábbiakra 
szeretnénk felhívni a figyelmet: 

(i) Kártya típusa: Adja meg a kártyája típusát.  

(ii) Kártyát kibocsátó bank neve: A kártyát kibocsátó bank nevét írja be abban a formátumban, 
ahogy az a kártyán található.  

(iii) Kártyán szereplő név: A bankkártyán található kártyatulajdonos személynevét adja meg. 

(iv) Bankkártyaszám: A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű 
szám, szóközök és kötőjelek nélkül. A bankkártyaszám nem azonos a bankszámlaszámmal. 

(v) Lejárati dátum: A kártyán hónap/év formátumban van feltüntetve a lejárati dátum (pl. 10/09 - 
2009. október). 
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(vi) Ellenőrző kód: Más néven CVC2 vagy CVV2. A dombornyomott kártyákon (Visa Classic, 
MasterCard és American Express) mindig van ellenőrző kód. Más kártyatípusokon is lehet. A 
kártya hátoldalán a tulajdonosi aláírás felett/alatt/mellett található számsor utolsó 3 karaktere 
adja ezt a kódot. Amennyiben kártyája rendelkezik CVC2 kóddal, kérjük a fizetéskor adja meg.  

(vii) Ellenőrző sms: Bizonyos esetekben a tranzakció befejezéséhez szükséges a Megrendelő Bankja 
által megküldött azonosító kód is beírásra kell, hogy kerüljön a fizetési eljárás befejezéséhez, 
validálásához.  

A tranzakció eredményét a pénzügyi szolgáltató automatikusan - 5-10 másodpercen belül - megküldi a 
Szolgáltatónak. Kérjük ne zárja be a böngészőt és ne szakítsa meg a folyamatot! A jelentkezési felületen 
megadott e-mail címre a rendszer visszaigazolást küld, amelyen megtalálhatók a vásárlás paraméterei. 

6.7. Szolgáltató nem küld automatikusan ÁFÁ-s számlát a Nevező részére, azonban annak igénylése esetén az 
online nevezés során megküldött e-mail címre az igényelt e-számlát elektronikus üzenetben megküldi, illetve 
helyszíni nevezés során ÁFÁ-s számlát állít ki és ad át a Nevező részére. A számlaigénylés során kérjük 
megadni azt, hogy mely természetes személy, jogi személy vagy vállalkozás nevére és címére kéri a számlát 
kiállítani.  

7. ELÁLLÁS, FELMONDÁS 

7.1. A Nevező fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29.§ (1) bek. l) pontja alapján nem gyakorolhatja a 20. 
§ szerinti elállási jogát szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a 
szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.  

7.2. Szolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondással felmondani és a 
Versenyen történő részvételt megtagadni, amennyiben a Nevező a többi versenyzővel, Szolgáltatóval vagy 
annak alkalmazottaival durván viselkedik, illetve fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést 
tanúsít. A jelen pont szerinti azonnali hatályú rendkívüli felmondás esetén a Szolgáltató nem téríti vissza a 
megfizetett nevezési díjat. 

8.  KORONAVÍRUS JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS  

8.1. Amennyiben a Verseny megtartását kormányrendelet, vagy egyéb kormányzati intézkedés a koronavírus járvány 
okán nem teszi lehetővé, úgy a Verseny lehetetlenülés okán Szolgáltató részéről lemondásra kerül és a Szolgáltató 
a lemondásról történő tájékoztatást követő 15 napon belül a teljes nevezési díjat (kamat felszámítása nélkül)  
visszafizeti a Nevező által megadott bankszámlaszámra. Ebben az esetben a Szolgáltatóval szemben –a 
visszatérített nevezési díjon felül –egyéb követelést a Nevező nem támaszthat.  

8.2. A Szolgáltató minden olyan előírást betart és betartat, amelyet a jelen szolgáltatással kapcsolatos kormányrendelet, 
vagy más hatósági szervek írnak elő.  

9.  A PANASZKEZELÉS MÓDJA  

9.1. A panaszkezelési feladatokat a Szolgáltató végzi. A panaszkezelési feladatok elvégzése nem jelenti azt, hogy a 
felelősség a Szolgáltatót terhelné. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának 
levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma a jelen ÁSZF 3. pontjában rögzítésre 
került.  

9.2. Szolgáltató hatályos panaszkezelésre vonatkozó szabályzata a https://hegyvideksport.hu/wp-
content/uploads/2021/09/Panaszkezel%C3%A9si_szab%C3%A1lyzat_HSZN-Kft._20210825.pdf oldalon 
érhető el. 

10. A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI 

10.1. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, 
jogutódlással megszűnt. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 
197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 
1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt 

https://hegyvideksport.hu/wp-content/uploads/2021/09/Panaszkezel%C3%A9si_szab%C3%A1lyzat_HSZN-Kft._20210825.pdf
https://hegyvideksport.hu/wp-content/uploads/2021/09/Panaszkezel%C3%A9si_szab%C3%A1lyzat_HSZN-Kft._20210825.pdf
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találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/. 

10.2. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, 
biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek 
közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson 
kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek 
eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és 
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás 
kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 
A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A 
Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve:  

Budapesti Békéltető Testület 
székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.,  

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

10.3. A Szerződés alapján létrejött jogviszony kapcsán kialakult jogvita esetén a Szolgáltató jogosult ügyvédet 
megbízni képviseletére, amennyiben a Szolgáltató pernyertessége kerül megállapításra, úgy Nevező köteles 
Szolgáltató részére a bíróság által meghatározott kártérítési összegeket megfizetni az ügyvédi- és egyéb a 
perrel felmerült költségekkel együtt. E jog a Nevezőt is megilleti. 

10.4. Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben 
határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van - 
úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési 
platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU. 

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

11.1. A Szolgáltató a Verseny lebonyolítása során jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy 
felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna. 

11.2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében, valamint az ÁSZF-ben nem szabályozott 
kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók. 

11.3. Jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi a „17. ELŐZD MEG A FOGASKEREKŰT! Budapest egyik 
legnagyobb szintkülönbségű versenyútvonalával Általános tudnivalók” elnevezésű dokumentum, illetve 2. 
számú mellékletét képezi a „17. ELŐZD MEG A FOGASKEREKŰT! Budapest egyik legnagyobb 
szintkülönbségű versenyútvonalával VERSENYKIÍRÁS” elnevezésű dokumentum. Ezen dokumentumok 
a https://hegyvideksport.hu/elozd-meg-a-fogaskerekut-2022/ oldalon érhetőek el online formában és 
tartalmazzák a Verseny, a versenyszámok, a rajtszám és pólóátvétel, a díjazás, az eredményhirdetés részletes 
leírását, valamint a nevezési díjak mértékét. Amennyiben az 1. és 2. számú melléklet szövegezése valamely 
tárgyban eltér a jelen ÁSZF-ben írtaktól, úgy elsődlegesen a jelen ÁSZF-ben írtak az irányadók.  

11.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén a Nevezők értesítésével megváltoztassa a 
Verseny időpontját és helyszínét, a versenyszámok útvonalát, valamint az általa meghozott egyéb 
szabályokat, melyet nevező tudomásul vesz. 

 

http://jarasinfo.gov.hu/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

