
Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentumban foglalt Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Hunscapes
Turisztikai Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) és az Ügyfél között létrejött szerződés részét alkotják.
A szerződés tartalmát emellett a Hunscapes Kft. honlapján (hunscapes.hu) szereplő programleírás és
a szolgáltatások feltételeire vonatkozó általános tájékoztatás, valamint a foglalás visszaigazolásában
és  a  részvételi  díj  megfizetéséről  kiállított  számlán szereplő információk együttesen képezik.  A
jelen  dokumentumban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.  vonatkozó  rendelkezéseit  kell
alkalmazni.

1. A Szolgáltató adatai
Név: Hunscapes Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: Hunscapes Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Petúr u. 37.
Telefonszám: +36-70-325-4444
E-mail cím: info@hunscapes.hu
Adószám: 25523168-1-41
Cégjegyzékszám: 01-09-280076

2. Foglalás és a szerződés létrejötte
A programok foglalása e-mailben,  telefonon vagy a Szolgáltató honlapján lévő online  foglalási
űrlap  kitöltésével  történhet.  A szerződés  a  program megrendelésével  és  az  ÁSZF  Ügyfél  által
történő  elfogadásával  jön  létre.  Az  Ügyfél  az  ÁSZF  elfogadásával  egyidejűleg  kijelenti,  hogy
minden, a Szolgáltató honlapján a szolgáltatás tartalmára és feltételeire vonatkozó lényeges adatot
és  körülményt  megismert  és  elfogad.  A foglalás  megerősítéséről  és  a  szerződés  létrejöttéről  a
Szolgáltató elektronikus visszaigazolást küld.

3. Részvételi díj
3.1.  A programleírás  megjelöli,  hogy  a  részvételi  díj  megfizetése  milyen  szolgáltatáselemeket
biztosít az Ügyfél számára.
3.2.  A Szolgáltató  fenntartja  magának a  jogot,  hogy bizonyos  időszakra,  vagy az ügyfelek  egy
bizonyos csoportja  számára kedvezményes részvételi  díjjal  akciót  hirdessen meg.  Ez az érintett
program más időpontra vagy egyéb résztvevőkre vonatkozó díját nem módosítja.

4. Foglalás módosítása
4.1.  A  foglalás  módosításának  minősül  az  Ügyfél  által  a  szerződéskötés  során  választott
feltételeknek az Ügyfél kérésére történő megváltoztatása (különösen a résztvevők személyének a
módosítása), amennyiben az nem jár a résztvevők számának változásával.
4.2. A foglalás módosítása díjtalan.
4.3. Amennyiben a módosítással a programon résztvevők létszáma csökken, a lemondási feltételek
érvényesek.

5. Lemondási feltételek
5.1. Az Ügyfél az általa lefoglalt program időpontja előtt bármikor elállhat a szerződéstől. Az elállás
időpontjának  az  Ügyfél  által  e  tárgyban  a  Szolgáltatónak  küldött  elektronikus  levél  dátuma
tekintendő.
5.2.  Az Ügyfél  szerződéstől  való  elállása  esetén  a  Szolgáltató  bánatpénz  jogcímén  a  részvételi
díjnak az alább meghatározott, az elállás időpontjától függő százalékát jogosult megtartani:



- a program időpontja előtt 30-8 nappal a részvételi díj 20%-a;
- a program időpontja előtt 7-2 nappal a részvételi díj 50 %-a;
- a program időpontja előtt kevesebb mint 24 órával a részvételi díj 100 %-a.
5.3. Városnéző séták és kirándulások esetén elállásnak számít, és a részvételi díj 100%-át kitevő
bánatpénz fizetendő akkor is, ha az Ügyfél a program kezdetekor a megjelölt indulási helyen és
időpontban nem jelenik meg.
5.4. Az elállás nyomán az Ügyfélnek visszajáró összeget a Szolgáltató 5 munkanapon belül átutalja.

6. A Szolgáltató elállási joga
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy elálljon a szerződéstől, amennyiben a jelentkezők létszáma
nem éri el a programleírásban megadott minimális létszámot. Ilyen esetben az Ügyfél az eredetivel
azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt. Ha a Szolgáltató nem tud
megfelelő  helyettesítő  szolgáltatást  felajánlani,  vagy  az  Ügyfél  a  neki  felkínált  helyettesítő
szolgáltatást nem fogadja el, a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére jogosult.

7. Az Ügyfél felelőssége
7.1. Az Ügyfél felelőssége, hogy a programleírásban meghatározott vagy a programvezető aáltal
megadott  időpontban  a  találkozásra  megjelölt  helyszínen  megjelenjen.  Késedelem  esetén  a
maximális  várakozási  idő  15  perc  (ez  privát  programoknál  az  Ügyfél  jelzése  alapján
meghosszabbítható), amelynek túllépéséből eredő anyagi károkért, programból való kimaradásért az
Ügyfélt terheli a felelősség.
7.2. Az Ügyfél felelőssége, hogy a Szolgáltatót vagy annak képviselőjét tájékoztassa minden olyan
körülményről (különösen fogyatékosság, allergia, rosszulléttel járó betegségek), amelyek a program
során az egészségi állapotával kapcsolatban problémáként jelentkezhetnek, és amelynek ismerete
fontos a problémák megelőzéséhez, illetve a megfelelő segítségnyújtáshoz.
7.3. Ha a szolgáltatás megrendelője további személy(ek) számára (is) foglalást végez, akkor ezen
személyek  értesítéséről,  a  programmal  kapcsolatosan  a  Szolgáltatótól  kapott  információk
továbbításáról a megrendelő köteles gondoskodni.

8. A Szolgáltató felelőssége
8.1. A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért a Szolgáltató felel. Ha a program során a
Szolgáltató a  szerződésben meghatározott  valamely szolgáltatást  nem tud teljesíteni,  köteles  azt
azonos vagy magasabb értékű szolgáltatással pótolni. Ha a helyettesítő szolgáltatás értéke a nem
teljesített szolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Ügyfélre nem hárítható át.
8.2.  Ha a Szolgáltató nem tud megfelelő helyettesítő  szolgáltatást  nyújtani,  vagy az Ügyfél azt
indokoltan nem fogadja el, a Szolgáltató a befizetett részvételi díjból az elmaradt szolgáltatással
arányos visszatérítést biztosít az Ügyfél számára.
8.3. A Szolgáltató kínálatában szerepelnek olyan szabadtéri programok, amelyek megrendezésére
csak  megfelelő  időjárási  körülmények  esetén  kerülhet  sor.  Ennek  tényét  a  Szolgáltató  a
programleírásokban minden esetben feltünteti.  Amennyiben a kedvezőtlen időjárási körülmények
miatt valamely program elmaradna, a Szolgáltató köteles azt hasonló értékű programmal pótolni.
Ha  ez  nem  lehetséges,  vagy  az  Ügyfél  indokoltan  nem  fogadja  el  a  felajánlott  programot,  a
Szolgáltató a befizetett részvételi díjból az elmaradt programmal arányos visszatérítést biztosít.
8.4. A Szolgáltató nem köteles a díjat leszállítani, ha az Ügyfél valamely, az előzetesen meghirdetett
programban szereplő szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem
vett igénybe.
8.5. Ha az Ügyfél panasszal kíván élni a szerződés teljesítésével kapcsolatban, köteles kifogását a
Szolgáltató helyszínen tartózkodó képviselőjével haladéktalanul közölni, aki segítségre lesz a jelzett



probléma  megoldásában.  Ha  az  Ügyfél  a  megoldást  nem  tartja  kielégítőnek,  a  Szolgáltató
képviselője  köteles  az  ügyet  jegyzőkönyvben  rögzíteni.  Az  Ügyfélnek  a  program befejezésétől
számítva  5  munkanapja  van  kifogását  a  Szolgáltató  felé  írásban  előterjeszteni  a  jegyzőkönyv
csatolásával.  A Szolgáltató  köteles  az  előterjesztett  kifogást  annak kézhezvételétől  számított  30
munkanapon belül elbírálni, és ennek eredményéről az Ügyfelet tájékoztatni.

Budapest, 2017.01.01.
Legutóbbi frissítés: 2020.01.28.


