ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az alábbiakban olvashatja a Budapest Alulnézetből által meghirdetett Városi játékok és Séták
jelentkezésére és részvételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban:
ÁSZF).

A szolgáltató adatai:
Kiss Réka e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató)
Székhely: 1212 Budapest, Dunadűlő u. 5/b. 2/11.
Adószám:67743115-1-43
Weboldal: www.bpalulnezetbol.hu
E-mail: info@bpalulnezetbol.hu

I. Bevezető rendelkezések

1.1.
Az ÁSZF célja és annak elfogadása
1.1.1. A Budapest Alulnézetből azért adta ki jelen ÁSZF-et, hogy ebben részletesen
szabályozza a jelentkezést és a részvételt a meghirdetett programjaira, a programok
árának megfizetésére vonatkozó szabályokat, valamint a felhasználók, vásárlók jogait
és a Budapest Alulnézetből működésével összefüggő egyéb lényeges körülményeket.
1.1.2. A Felhasználók a Portál meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el a
jelen ÁSZF-et.
1.1.3. Felhasználók a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Portálon
megadott és kezelt személyes adataikat a Szolgáltató a jelen ÁSZF-nek megfelelő
célból, módon és mértékben kezelje.
1.1.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az
ÁSZF pontjait magára nézve kötelezőnek fogadta el.
1.1.5. A szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online
szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés
nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a
szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét a vásárlás
esetén a megrendelésről küldött visszaigazolás igazolja.
1.1.6. A Portálra történő belépéssel, illetve vásárlással a Felhasználó kijelenti, hogy 18.
életévét betöltötte, továbbá, hogy mindenre kiterjedően ismeri és elfogadja az
internetes vásárlás korlátait.
1.1.7. A Portált minden Felhasználó kizárólag a saját felelősségére és kockázatára
használhatja.

II. A Portálon elérhető szolgáltatások köre

2.1. A Szolgáltató különböző tematikájú Városi játékok és Séták értékesítésével
foglalkozik. A Portálon szereplő, a Felhasználó által megvásárolható programok köre a
Budapest Alulnézetből honlapján tekinthető meg.
2.2.1. A Városi játékok a Szolgáltató által online értékesített programok, melyeknek
megvásárlása jogosultságot biztosít a Felhasználó részére a Szolgáltató által
megszervezett/megtervezett játékon való részvételre.
2.2.2. A megvásárolt Városi játékok érvényességi ideje a vásárlástól számított 1 hónap.
2.2.3. A Szolgáltató által szervezett Séták egyedi igény alapján rendelhetőek. A Szolgáltató a
Séták menüpont alatt lehetőséget biztosít a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvételre pár
fős társaságok, illetve cégek számára szóló csapatépítő programok szervezése céljából.
2.2.4. A Városi játékok és Séták leírásának tartalmáért, azok helyességéért,
megfelelőségéért, teljességéért, valós tartalmáért a Szolgáltató nem felel. A programok
ajánlása a Szolgáltató részéről nem minősül ajánlattételnek.
2.2. A Szolgáltató bármikor előzetes értesítés nélkül jogosult a Portálon keresztül
értékesített Városi játékok és Séták körét módosítani, értékesítését megszüntetni,
felfüggeszteni, szüneteltetni, új Városi játékot és Sétát értékesíteni.
2.3. A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető
szolgáltatások, tartalmak, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új
szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére. A Portálon új szolgáltatások, funkciók és
tartalmak elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Portálon tájékoztatja a Felhasználókat.

III. Városi játék vásárlásának szabályai

3.1. A Városi játék a Szolgáltató terméke, amely a vásárlás dátumától számított egy
hónapon belül a Szolgáltató meghatározott programján való részvételre jogosít. A Portál az
alábbi módon biztosít lehetőséget Városi játék vásárlására a jelen ÁSZF-ben meghatározottak
szerint.
3.1.1. A Felhasználó a portálon a Városi játékok legördülő menüből kiválasztott Pályáink fül
alatt válogathat a programok közül. A kiválasztott játék melletti „Jelentkezem” gombra
kattintással kezdhető meg a vásárlás. A megjelenő felületen a „Kosárba rakom”
gombra való kattintással a megvásárolni kívánt játék a kosárba kerül, melyet az oldal
tetején megjelenő üzenet jelez. Itt a „Kosár” gombra való kattintással tekintheti meg és
ellenőrizheti le a Felhasználó a kosár tartalmát és itt van lehetőség a kedvezményre
jogosító kupon beváltására is. Adatbeviteli hibák javítására a „Tovább a pénztárhoz”
gomb megnyomása előtt van lehetőség. A vásárlási adatok ellenőrzése után a „Tovább
a pénztárhoz” gomb megnyomásával érhető el a fizetési panel. A vásárláshoz a
következő adatok megadása kötelező a számlázási adatoknál: az ország, a számlázási
név, a számlázási cím, e-mail cím, valamint a telefonszám. Itt van lehetősége a
Felhasználónak saját fiókot létrehozni a "Fiók létrehozása?” kérdés előtt található
négyzet kipipálásával. A Felhasználónak lehetősége van a vásárláshoz kapcsolódóan

megjegyzéseket tenni a Szolgáltató részére a „Rendelés jegyzetek” felirat alatt. Ezt
követően a „Fizetés Barionnal” gombra kattintva a kiválasztott fizetési módnak
megfelelően a Felhasználó belép a Barion tárcájába vagy a bankkártyás fizetést
választva megadja bankkártyájának adatait. A Barion Payment Zrt. ÁSZF-nek,
kondíciós listájának és adatvédelmi nyilatkozatának elfogadásával kezdheti meg a
fizetési folyamatot. Sikeres fizetés után a Felhasználó a Szolgáltató Megrendelőjévé
válik. Fizetés után lehetőség nyílik tárca nyitására a Barion rendszerében, vagy
visszatérhet a Portálra. A vásárlás során Megrendelő köteles elfogadni a Portál
Általános Szerződési Feltételeit.
3.1.2. A bankkártya adatok megadásánál az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmet: A
kártyán szereplő név a bankkártya tulajdonosának személyneve, a bankkártyaszám a
kártyán található 16 karakterű sorszám szóközök és kötőjelek nélkül. A
bankkártyaszám nem azonos a bankszámlaszámmal. A kártya lejárati dátuma hónap/év
formátumban van feltüntetve. Az ellenőrző kód, más néven CVC2 a kártya hátoldalán
a tulajdonosi aláírás felett/alatt/mellett található számsor utolsó 3 karaktere. A
bankkártya adatokat a Szolgáltató nem tárolja, nem kezeli, azokról a Szolgáltatónak
tudomása nincsen.
3.1.3. A szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre, amely
tartalmazza a termék megnevezését, mennyiségét és valamennyi információt a játék
megkezdésével kapcsolatban. A visszaigazolást Szolgáltató munkanapokon 24,
hétvégén és munkaszüneti napokon 72 órán belül köteles elektronikus úton, a
Megrendelő által a vásárlás során megadott e-mail címre megküldeni. A hibás e-mail
cím megadásából fakadó minden kárért a résztvevőt terheli a felelősség.
3.1.4. A Felhasználó a játék árát a Szolgáltatóval szerződésben álló online fizetési
szolgáltatón, azaz a Barion Payment Zrt-n keresztül fizeti ki. Sikeres fizetés esetén a
Megrendelő a Barion Payment Zrt-től visszaigazoló mailt kap „Barion csapatától”
aláírással. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért a
Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.
3.2. A fentiekben meghatározottaktól eltérő fizetési módot, vagy feltételt a Szolgáltató nem
fogad el.

IV. Számlaadás

4.1. A meghirdetett programok árairól a Felhasználó azok megrendelése előtt a Portálon
tájékozódhat. Az egyedi megkeresésekre a Szolgáltató egyedi ajánlatot ad.
4.2. A Felhasználó az általa megrendelt programok vételárát, minden esetben, magyar
forintban, egy összegben fizeti meg Szolgáltatónak. A programok meghirdetett ára
tartalmazza az általános forgalmi adót is.
4.3. A Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki, amit a vásárlás befejezése után 48 órán
belül küld meg a Megrendelő által megadott e-mailcímre. A Felhasználó tudomásul veszi és
kifejezetten hozzájárul, hogy a vásárlásról Szolgáltató kizárólag elektronikus úton küldjön
számlát.

V. A megrendelés lemondása

5.1. A Megrendelőt a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. § (1) bekezdése alapján sem
Városi játék, sem Séta vásárlása tekintetében nem illeti meg elállási jog.
5.2. Amennyiben Felhasználó egy hónapon belül nem vesz részt a megvásárolt Városi
játékon, vagy Sétán, a díj visszautalására nem tarthat igényt, azonban a Szolgáltató
lehetőséget ad a játék felhasználhatóságát meghosszabbítani, illetve a sétát áttenni egy
következő időpontra.

VI. Részvételi feltételek

6.1. A Budapest Alulnézetből Városi játékain és Sétáin mindenki kizárólag saját
felelősségére vehet részt.
6.2. 14. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel vehet részt a
programokon.
6.3. A Szolgáltató a résztvevőt kizárhatja a Szolgáltatásból akár annak megkezdését
megelőzően, akár közben, ha a Felhasználó alkohol, gyógyszer, kábítószer vagy egyéb bódító
anyag befolyása alatt áll, vagy viselkedésével zavarja a program zavartalan lebonyolítását, a
résztvevők, a közterek, vagy az azon közlekedők nyugalmát, vagy a Szolgáltató megítélése
szerint mindezek valamelyikének veszélye fennáll. A Felhasználó ebben az esetben
visszatérítést, kártérítést, kártalanítást, egyéb jogcímen történő fizetést a Szolgáltatótól nem
követelhet.
6.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azon programjain, melyeknek
alkoholfogyasztás is a program részét képezi, a résztvevők korát megismerje, és a 18 éven
aluliaknak az alkoholfogyasztást megtiltsa. A Szolgáltató a Portálon az egyes programoknál
18-as karikával és „Fiatalkorúaknak nem ajánlott” megjelöléssel jelöli azokat a Városi
játékokat és Sétákat, amelyek alkoholfogyasztási lehetőséget kínálnak vagy a Szolgáltató
megítélése szerint szexuális vagy egyéb, a fiatalkorúak erkölcsi, szellemi fejlődésére káros
hatással lehetnek. A Szolgáltató a fiatalkorúaknak nem ajánlott jelzéssel ellátott programokon
18. éven aluli személyek részvételét kizárhatja, korlátozhatja, szülői felügyelethez vagy egyéb
feltételhez kötheti. A Szolgáltató bármely ilyen intézkedése esetén elállásnak, a Szolgáltatás
ára visszatérítésének nincs helye, a Felhasználó kártérítést, kártalanítást, és egyéb fizetést
semmilyen jogcímen nem követelhet a Szolgáltatótól.
6.5. A Szolgáltató által szervezett programokra elhozható állatok kérdésében a honlapon, a
séták leírásánál található vonatkozó információ.
6.6.
A programok során a Szolgáltató vagy megbízottja fényképeket, videofelvételeket
készíthet, melyeket a későbbiekben saját céljára felhasználhat. Az egyes sétákon résztvevő
személyek jelentkezésükkel elfogadják azt, hogy róluk a séta során fénykép,- illetve
videofelvétel készüljön, kép- és/vagy hangmásukat hang, kép vagy videofelvételen rögzítsék,

ehhez további hozzájárulásukat a Szolgáltató nem köteles kikérni. A Szolgáltató az általa
készített kép- és/vagy hangfelvételeket jogosult a Portálon a Szolgáltatások népszerűsítése
céljából vagy dekorációs célból felhasználni. A felvétel készítés előtt a program résztvevője
megtilthatja a felvétel készítését, a jogszerűen elkészült felvétel jelen ÁSZF-nek megfelelő
felhasználását azonban a továbbiakban nem kifogásolhatja. 14 éven aluli gyermek esetében a
felvételkészítéshez való hozzájárulás megadására a gyermek törvényes képviselője jogosult.
6.7. A Szolgáltató az egyes programok ismertetésénél a Portálon megjelöli a program
hosszát, nehézségét, a program egyéb jellemzőit. Ezen feltüntetett információk csak
tájékoztató jellegűek, a Szolgáltató azoktól bármikor, egyoldalúan eltérhet.
6.8. A Szolgáltató nem felel azért, hogy a programra Felhasználó, résztvevő a programhoz
alkalmas öltözetben jelenik-e meg, képes-e a résztvevő az adott programot teljesíteni. A
Portálon ezzel kapcsolatban feltüntetett információk csak tájékoztató jellegűek, azokra a
Szolgáltatóval szemben senki igényt nem alapíthat, ezért a Szolgáltató a felelősségét teljes
egészében kizárja. Minden résztvevő saját maga köteles gondoskodni a programnak megfelelő
öltözetről és állapotáról.
6.9. A Szolgáltató nem felel továbbá a programokon elhangzó történetek, a programvezető
által előadottak tartalmáért, megfelelőségéért, hibamentességéért, pontosságáért, igazság
tartalmáért, hitelességéért, a programvezető bármilyen jogsértéséért, azért egyedül a program
vezetője vonható felelősségre, igény csak vele szemben terjeszthető elő.
6.10. A Szolgáltató Városi játékainak időtartama a Felhasználó által választott tempótól és
feladatmegoldó képességétől függően 2 órától akár 4 óráig terjedhet.

VII. A Budapest Alulnézetből pontgyűjtő programja

7.1. A Pontgyűjtő Program célja
7.1.1. A Pontgyűjtő Program célja a Szolgáltató Városi játékait és sétáit rendszeresen
vásárlók jutalmazása, amely alapján a Felhasználó a Szolgáltató honlapján és egyéb az
általa meghirdetett hivatalos felületeken történő vásárlások után kedvezményben
részesül.

7.2. Részvételi feltételek
7.2.1. A részvétel feltétele, hogy a Felhasználó a játék és/vagy a séta kezdetekor megkapott
Pontgyűjtő Kártyát kitölti és összegyűjti rajta az összes matricát.
7.2.2. A Pontgyűjtő Programban kizárólag az a magyar vagy külföldi természetes személy
vehet részt, aki betöltötte a 18. életévét és a jelen ÁSZF-ben rögzítetteket elfogadja.
7.2.3. A Pontgyűjtő Programban való részvétel önkéntes.
7.2.4. A Pontgyűjtő Kártyán közölt adatoknak valósnak kell lenniük, melyért az azt kitöltő
személy felel.
7.3. A Pontgyűjtő Kártya igénylése

7.3.1. A Pontgyűjtő Kártya minden Budapest Alulnézetből Városi játék és Séta helyszínén
elérhető, ennek meglétéről, elérhetőségéről a Szolgáltató gondoskodik.
7.3.2. A Pontgyűjtő Kártya kitöltésével a Felhasználó elfogadja a Pontgyűjtő Program jelen
rendelkezéseit, valamint annak későbbi módosításait.
7.4. A Pontgyűjtő Kártya rendszere, felhasználása, kedvezményre váltása
7.4.1. A Szolgáltató minden általa gyártott feladatlapot tartalmazó borítékban köteles
elhelyezni a Pontgyűjtő Kártyát, valamint a pontot érő matricát. A matrica hiánya
esetén a Szolgáltatót felelősség nem terheli, a borítékok teljességét többszöri
ellenőrzéssel garantálja.
7.4.2. A Városi játékok esetében borítékonként, Séták során személyenként egy darab
matrica adható, melyet a Pontgyűjtő Kártya megfelelő sorába kell felragasztani és ott
gyűjteni. Összesen öt féle matrica található meg a rendszerben, azok megszerzésének
feltétele a Szolgáltató különböző játékpályáinak és Sétáinak teljesítése. A
játékpályákhoz és Sétákhoz tartozó matricák esetenként duplikálódhatnak.
Amennyiben a Felhasználó rendelkezik másik érvényes Pontgyűjtő Kártyával a
többlet matricákat arra is felragaszthatja.
7.4.3. A játékpályák teljesítése után összegyűlt matricák kedvezményre váltása abban az
esetben lehetséges, ha minden megjelölt helyre a megfelelő matrica kerül, hiány nélkül
és ezt a Felhasználó az alábbi e-mail címre visszaküldi a Pontgyűjtő Kártya
fényképével, melyen olvashatóak az adatok és láthatóak a felragasztott matricák. A
levél küldésének címe: info@bpalulnezetbol.hu.
7.4.4. A Pontgyűjtő Kártya kedvezménye egyszer használható fel. A kedvezmény készpénzre
nem beváltható.
7.4.5. Egy személy egyszerre egy Pontgyűjtő Kártyát válthat be kedvezményre. Minden
beváltott Pontgyűjtő Kártya törlésre kerül a rendszerben, nem lehet újra felhasználni.
7.4.6. A Szolgáltató jogosult a vásárló kedvezmény igénylését visszautasítani, amennyiben a
visszaküldött Pontgyűjtő Kártya hibásan, hiányosan vagy olvashatatlanul lett kitöltve.
7.5. A személyes adatok kezelése
7.5.1. A vásárló a Pontgyűjtő Kártya visszaküldésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz,
hogy az általa feltüntetett, személyes adatait a Szolgáltató által adatfeldolgozási
tevékenységgel megbízott személyek elektronikus úton kezeljék és feldolgozzák a
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.) értelmében.
7.5.2. A Felhasználó személyes adatait kizárólag a Szolgáltató jogosult marketing célokra
felhasználni (többek között: e-mail küldése) a Pontgyűjtő Program sikeres működése
és a Programban részt vett személyek igényeinek tökéletesebb kiszolgálása érdekében,
harmadik félnek ezeket nem továbbíthatja, nem értékesítheti vagy adhatja át további
használatra.
7.5.3. A Kártyatulajdonos jogosult arra, hogy az adatkezelési illetve adattovábbítási
hozzájárulását a Szolgáltatóhoz intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy
teljesen visszavonja.
7.5.4. A Szolgáltató köteles a Felhasználó személyes adatait a Pontgyűjtő Programban való
részvétel megszűnését, illetve magának a Pontgyűjtő Programnak a megszűnését
követően 6 hónap elteltével törölni/töröltetni.
7.6. A Pontgyűjtő Kártya pótlása

7.6.1. A Pontgyűjtő Kártya pótlására nincsen lehetőség, amennyiben a kártyát ellopták, vagy
elveszett, személyes bejelentés útján a matricák egy új Pontgyűjtő Kártyára kerülnek
felvezetésre a korábban teljesített pályák ellenőrzése alapján. A korábbi kártya ezt
követően már nem használható.
7.7. A Pontgyűjtő Program 2018. január 1-től visszavonásig érvényes. Visszavonás esetén a
Szolgáltató a vásárló részére a visszavonás időpontjában meglévő matricák száma
alapján állítja ki a kedvezményt.

VIII. Adatvédelem, panaszkezelés

8.1. A Szolgáltató a vásárlás során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím,
telefonszám, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli,
kizárólag a Városi játékokra és Sétákra történő jelentkezés és a számlaadás teljesítéséhez
használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja.
8.2. A Portállal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz elektronikus levélben (e-mailben)
lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:
Szolgáltató e-mail címe: info@bpalulnezetbol.hu
8.2.1. Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 72 órán belül vizsgálja ki, és
ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén elektronikus úton érdemi választ küld a
panaszt tevő Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt
megindokolni.
8.2.2. A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a saját lakóhelye szerint illetékes megyei
kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában a
Szolgáltató székhelye szerint illetékes, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III.
em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) fordulhat, ezen túlmenően pedig a
Felhasználó lakóhelye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz fordulhat.
8.2.3. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja
kielégítőnek, az esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz
fordulhat:
Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levelezési cím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
(fogyasztó megtévesztése esetén)
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei
Cím:1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf.:20.
E-mail cím: nfh@nfh.hu
(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf: 997.
Tel: 36 1 468 0500, Fax: 36 1 468 0680
E-mail cím: info@nmhh.hu

IX. Tulajdonjog, szerzői jogok

9.1. A Portál a hozzá tartozó szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal,
grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a bpalulnezetbol.hu elnevezést, logót, a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyekkel a
Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.
9.2. A Portál és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen
felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.
9.3. A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom,
üzleti titok és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és
jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad
függetlenül attól, hogy a Portál elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön
elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.
9.4. A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan
magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb
jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Portállal kapcsolatban jogot szerez.
9.5. Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik
a Portál bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával,
forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Portálból származtatott termékkel
kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Portál
bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.
9.6. A Felhasználó vállalja, hogy a Portálról nem távolít el semmilyen titoktartásra,
védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.
9.7. A Portálon megjelenő bpalulnezetbol.hu megnevezés és logó a Szolgáltató kizárólagos
tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli
jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem
terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
9.8.

A Felhasználó nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen felhasználására.

X. Felelősség

10.1. A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Budapest Alulnézetből Városi
játékain és Sétáin való részvételből eredő, vagy azzal kapcsolatosan keletkező személyi,
vagyoni és nem vagyoni károkért.
10.2. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a városi játék útvonalán lévő eszközök, stációk
megközelíthetetlenségéért,
használhatatlanságáért,
vagy
információk
hiányáért,
használhatatlanságáért, értelmezhetetlenségért.
10.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a programokon látogatott épületek
akadálymentesítettségéért, és azért, hogy a Felhasználó valamennyi, a programban feltüntetett
épületbe, területre való bejutása biztosított. A Felhasználó nem jogosult valamely helyszín,
épület, terület Szolgáltatónak nem felróható okból történő kimaradása esetén a Szolgáltatóval
szemben semmilyen igényt érvényesíteni, a Szolgáltatás árát visszakövetelni, vagy a
Szolgáltatótól kártérítést, kártalanítást vagy bármely jogcímen egyéb fizetést követelni.
10.4. A résztvevők tudomásul veszik és elfogadják, hogy kizárólag saját felelősségen
vesznek és vehetnek részt a Szolgáltató Városi játékain és Sétáin, és semmiféle követelésük
nem származik abból, ha bármilyen okból, ideértve a Szolgáltatónak felróható okból nem
tudják a szolgáltatásokat meghirdetetett módon igénybe venni.
10.5. A Szolgáltató továbbá kizárja mindennemű felelősségét harmadik személyek, ideértve
a Partnerek által nyújtott szolgáltatásokért.
10.6. A Szolgáltató nem felel a programok, Séták során meglátogatott helyszíneken
elfogyasztott italok, ételek, élelmiszerek megfelelőségéért, minőségéért, az azok által okozott
semmilyen kárért, ezekért kizárólag az adott étel, ital, élelmiszerszolgáltatást nyújtó harmadik
személy felel. A Szolgáltató továbbá nem felel azért, hogy a programok során elfogyasztott
élelmiszerek milyen allergéneket és egyéb anyagokat, összetevőket tartalmaznak, a
Szolgáltató kifejezetten nem vállalja ezen élelmiszerek ellenőrzését sem allergén, sem más
szempontból, felelősségét ezért teljesen kizárja.
10.7. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik
személynél a Felhasználó által a Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a Felhasználó
által létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Felhasználó által bevitt adatokból eredően
keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
10.8. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk
helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a
Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.
10.9. Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem
kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy
törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél
viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.
10.10. Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát
befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Portálnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal,
szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért,
amelyet a Felhasználó a Portál használata során megfelelő és időszerű formában végzett
adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve

semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek
által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.
10.11. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen
ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a
Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy
megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása,
szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major
következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is,
amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói,
közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.
10.12. A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy
a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben
bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselője
erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.
10.13. A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként,
módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

XI. ÁSZF módosítása

11.1. A Szolgáltató az ÁSZF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán,
illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon
ingyenesen közzétenni.
11.2. A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan
módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan: a Szolgáltató
körülményeiben bekövetkezett lényeges változás; a technológia lényeges változása;
jogszabályváltozás; a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai
lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.
11.3. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás
minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre
is alkalmazandó.

XII. Záró rendelkezések
12.1. A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó. Az ebből
eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal. A
jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv
vonatkozó rendelkezései, valamint a kapcsolódó jogszabályok az irányadóak.
12.2. Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól, a Portálon történő közzététel napjától
visszavonásig érvényes.

Budapest, 2018. január 01.
Budapest Alulnézetből

