ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Nyelvparádé Joker Elfogadásának Általános Szerződési Feltételei – továbbiakban: ÁSZF
– szabályozza a Nyelvparádé (MEMO Rendezvényszervező Kft.) által kibocsátott
Nyelvparádé Joker beváltásának feltételeit.
I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1. Kibocsátó –MEMO Rendezvényszervező Kft. (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69;
Cg.: 01 09 947100; adószám: 22973485242 telefonszám: + 36 70 288 77 77), mely
kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a Nyelvparádé Joker kibocsátására a Nyelvparádé
keretében. A Kibocsátó jogosult a Nyelvparádé Joker előállítására, forgalmazására és
beváltására közreműködőt igénybe venni.
2. Nyelvparádé Joker – A Kibocsátó által online kibocsátott, nyomtatható utalvány, amely
magyar forintban kifejezett értékkel bír. A Nyelvparádé Joker vásárlása online, a
www.nyelvparade.hu weboldalon keresztül történik. A Nyelvparádé Joker megváltásával
Vásárló a Nyelvparádé rendezvényen igénybe veheti a kiállítók extra ajánlatait, melyekről
részletesen a rendezvény hivatalos weboldalán (www.nyelvparade.hu) tájékozódhat.
3. Vásárló – a Nyelvparádé Jokert megvásárló jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet, egyéni vállalkozó vagy magánszemély.
4.Partner – Kibocsátóval a Nyelvparádé Joker elfogadására szerződő jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó vagy magánszemély.
5. Üzlet vagy Elfogadóhely – a Partner által a Nyelvparádén működtetett kiállítói stand, ahol
a Partner szolgáltatása(i) ellenértékeként a Nyelvparádé Joker, mint fizetőeszköz
elfogadása történik.
6. Felek – Kibocsátó és Vásárló együttesen
7. Utalványbirtokos – a Nyelvparádé Jokerrel fizető természetes személy.
8. Nyelvparádé Joker érvényessége – a Nyelvparádé Joker felhasználhatóságának
határideje, mely a Nyelvparádé Jokeren kerül feltüntetésre.
9. Elfogadóhelyi Szerződés – Kibocsátó és Partner között jelen ÁSZF alapján írásban kötött
megállapodás, melynek aláírásával a Felek kötelezettséget vállalnak az Elfogadóhelyi
Szerződés, illetve annak elválaszthatatlan részét képező mellékletekben foglaltak
betartására.

II. A NYELVPARÁDÉ JOKER IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
A Nyelvparádé Joker igénylését követően Kibocsátó a megrendelést e-mailben igazolja
vissza. A Nyelvparádé Joker igénybevételének feltétele a rendezvény idején, a rendezvény
helyszínén kiadott utalvány bemutatása Elfogadóhely részére. Amennyiben az ügyfél a
Nyelvparádé Jokert nem használja fel, úgy a Kibocsátótól az ügyfél semmilyen összeget
illetve kártérítést nem követelhet.
Abban az esetben, ha a Kibocsátó által előre nem látható, általa nem befolyásolható,
ellenőrzési körén kívül eső okok miatt (vis maior) a Nyelvparádé Joker igénybevételére nem
kerülhet sor, úgy az ügyfél semmiféle pénzvisszatérítésre és kártérítésre nem jogosult.

Kibocsátó garantálja, hogy Partnerei elfogadják a Nyelvparádé Jokert a megjelölt
szolgáltatási- és termékkörre.
Kibocsátó és Partnerei nem jogosultak a Nyelvparádé Jokert sem részben sem teljes
egészében készpénzre váltani, így különösen nem jogosultak annak értékéből készpénz
formájában visszaadni.
Kibocsátó garantálja, hogy Partnerei az általuk értékesített termék, nyújtott szolgáltatás
ellenértékéül a Nyelvparádé Jokert elfogadják és nem határoznak meg olyan értékhatárt,
amely összeg alatt és / vagy felett nem fogadják el azt. Partner köteles biztosítani, hogy a
Nyelvparádé Jokert birtokosát sem a készpénzzel, sem a készpénz- helyettesítő fizetési
eszközzel vagy az ellenértéket egyéb módon kiegyenlítő más vásárlóval szemben nem éri
hátrány.
Vásárló általi jogosulatlan vagy jelen ÁSZF-fel ellentétes felhasználással kapcsolatban a
Kibocsátó harmadik személyek irányában a felelősségét kizárja.

III. ADATKEZELÉS
Az ügyfelek személyes adatait a Kibocsátó a személyiségi jogok védelme érdekében
harmadik személy részére még sürgős esetben sem jogosult kiadni, kivéve a hatóság illetve
bíróság részére történő kötelező tájékoztatás esetét.
Az önkéntes adatok megadását (pl.: név, cím, e-mail cím, stb.) a jogszabályoknak
megfelelően kezeli. Kibocsátó a regisztráció során beszerzett adatokat – a nem saját
érdekkörébe tartozó – harmadik félnek semmilyen formában nem adja át. Kibocsátó – bár
minden elkövet a regisztráció során beérkezett adatok titokban maradásáért, nem felelős
az adatok szoftverhiba vagy hardverhiba miatti nyilvánosságra kerüléséért.
Kibocsátó mindent elkövet, hogy számítógépes regisztrációs rendszerét biztonságosan
működtesse.
Az
weboldalon
történő
nem
megfelelő
használatból,
illetve
működésképtelenségből vagy számítógépes vírusból, esetleg rendszerhibából, vagy
késedelmes adattovábbításból, hackelésből, stb., eredő károkért semmiféle felelősséget
nem vállalunk.

IV.

JOGVITA

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései irányadóak.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy esetleges jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján
törekszenek rendezni. Amennyiben egyeztetésük nem vezet eredményre, úgy a jogviták
eldöntésére a Polgári Perrendtartásról szóló törvény hatásköri és illetékességi szabályai az
irányadók.

