
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a ”Tanpálya” Vezetéstechnikai 
Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.hungaroringshop.hu weboldalon 
keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél 
(továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a 
továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, 
amely a www.hungaroringshop.hu weboldalon keresztül történik. A felület a 
www.tanpalya.hu, www.terepenvezetek.hu, www.uralomamotorom,hu, www.hungaroring.hu, 
www.hungaroringkartcenter.hu oldalakról is elérhető linkeléssel. 

Szolgáltató adatai: 

 Név: ”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft. 
 Székhely: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10. 
 Levelezési cím: 2146 Mogyoród, Pf. 49. 
 Telefonszáma: +36 (28) 441 951 
 Faxszáma: +36 (28) 441 961 
 Email cím: tanpalya@tanpalya.hu, ertekesites@tanpalya.hu  
 Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-078681 
 Bejegyző cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 
 Adószám: 12334023-2-13 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.hungaroringshop.hu weboldalon 
található felületen (a továbbiakban: Weboldalon) keresztül történik. A Weboldalon a 
„Tanpálya” Kft, a Hungaroring Sport Zrt és a Molishop Kft szolgáltatásaira érvényes 
utalványok, illetve különböző ajándéktárgyak vásárolhatók meg (a továbbiakban: 
Termék(ek)). Továbbá, jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre 
Magyarország területén, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre. A 
Weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
("Elkertv.") szabályozza. 

1.2. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a 
jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

1.3. A megrendelés leadását követően a szerződés (figyelemmel az ÁSZF 6. pontjában 
foglaltakra), módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van 
lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba 
foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. 

1.4. A szerződés nyelve magyar. 

2. A vásárlás általános tudnivalói 

2.1. A vásárláshoz nincs szükség regisztrációra. A megrendelés a kívánt Termék(ek) 
kiválasztását követően, az ott található adatlap kitöltésével történik, a releváns adatok 
megadásával. Az Ügyfél a Weboldalon történő megrendelés leadásával kijelenti, hogy jelen 
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ÁSZF, és az ugyanitt közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, 
az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. 

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra 
visszavezethető késedelmes teljesítésért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű 
felelősség nem terheli. A Szolgáltató minden regisztrálót önálló személyként kezel.  

2.3. Amennyiben a Weboldalon található bármely Termék jellemzőjével kapcsolatban, a 
Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük keressen meg minket a 
Weboldalon jelzett telefonszámon, elérhetőségeken. 

2.4. A vételár mindig a Termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve 
magyar forintban értendő és a mindenkor hatályos általános forgalmi adó összegét már 
tartalmazza. 

2.5. A Weboldalról megrendelhető Termék(ek) változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja 
azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A 
módosítás a már megrendelt Termék(ek) vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja. 
Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő 
kiküldése és a Termék(ek) postázása, vagy ún. e-voucher igénylése esetén, annak e-mail-en 
való megküldése közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén, nem áll módunkban 
pénzt visszatéríteni.  

2.6. A vételáron felül a Szolgáltató 2% kezelési költséget, illetve a megrendelés értékétől, a 
kézbesítés módjától függően posta költséget számít fel. Nem terheli posta költség az 
Ügyfelet, amennyiben a szolgáltatások igénybevételére jogosító ún. e-vouchert igényel. 

2.7. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül az Ügyféltől csak akkor fogadja el, 
ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltött. (Ha 
az Ügyfél valamely mezőt hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót 
az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető 
szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért és hibáért semminemű felelősség nem 
terheli. 

2.8. Ügyfél hozzájárul, hogy a szolgáltatások teljesítése érdekében a személyes adatai 
továbbításra kerüljenek a Hungaroring Sport Zrt. és a Molishop Kft. részére. 

3. Vásárlás menete 

3.1. Az Ügyfél a Weboldalon a kívánt Termék képére kattintva megtalálja annak részletes 
leírását, egységárát (mely forintban értendő és a mindenkor hatályos általános forgalmi adó 
összegét tartalmazza), illetve a vásárláskor igénybe vehető kedvezmények megnevezését 
és mértékét.  

3.2. Amennyiben a Termék vásárlásakor kedvezményt kíván igénybe venni, úgy azt a 
kedvezmény előtti kis karikára kattintva kell jeleznie. Ebben az esetben a Termék ára a 
kedvezménnyel csökkentett összegre változik. Több kedvezmény egyidejűleg nem vehető 
igénybe, ilyenkor a rendszer hiba üzenetet küld az Ügyfél felé. 

3.3. A Termék megrendelése a „Kosárba” gombra kattintva lehetséges. A Termék kosárba 
helyezését a „Kosárba rakva” felirat jelzi. Ezután az Ügyfélnek lehetősége van a Weboldal 
tartalmát tovább böngészni és más Terméket (Termékeket) a kosárba helyezni. A 
Weboldalon a „Kosár tartalma” felirat alatt folyamatosan nyomon lehet követni, hogy mely 
Termék(ek) kerültek a kosárba behelyezésre, illetve mennyi az értük fizetendő összeg. 



3.4. A „kosár megtekintése” gombra kattintva látni lehet a kosár teljes tartalmát: Termék(ek) 
megnevezését, darab számát, egyéni jellemzőit, az esetlegesen igénybe vett kedvezményt 
és a Termékért (Termékekért) fizetendő összeget. Az Ügyfélnek ekkor lehetősége van a 
mennyiség növelésére, illetve csökkentésére, folytathatja a vásárlást, vagy tovább mehet a 
Megrendeléshez. A kosár bárminemű módosítását A „Kosár módosítva” felirat jelzi. 

3.5. Amennyiben az Ügyfél a vásárlást befejezte, úgy a Megrendelés gombra kattintva eljut a 
megrendelő felületre. Ezt követően egy adatlapot kell kitöltenie, mely tartalmazza a 
megrendelő nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét; amennyiben ettől eltérő, akkor a 
számlázási nevet, címet, számla postázási címét, adószámot), amennyiben rendelkezik 
törzsvásárlói kártyával, akkor annak számát; a fizetés és kézbesítés kiválasztásának 
lehetőségét; a kezelési és posta költség összegét és a megrendelésért fizetendő teljes 
összeget. Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó utalvány vásárlásakor lehetőség van a 
megajándékozott nevének megadására, ekkor az az utalványon a kézbesítéskor 
feltüntetésre kerül.  

3.6. A vásárlás véglegesítése előtt az Ügyfélnek el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztatót 
és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. 

3.7. A „Megrendelés” gomb használatával fejeződik be a művelet. Amennyiben a rendelés 
véglegesítéshez szükséges adatok nem lettek teljes körűen kitöltve, a rendszer hiba 
üzenetet ad, melyben tájékoztatást ad a hiányzó adatok köréről. Amennyiben a megrendelés 
véglegesítéséhez szükséges adatok teljes körűen megadásra kerültek, a rendszer egy 
automatikus válasz üzenetet fog küldeni a megrendelés során megadott adatokkal az Ügyfél 
által a megrendelő adatai között megadott e-mail címre. Amennyiben a megrendelés 
visszaigazolását az Ügyfél 10 percen belül nem kapja meg és a spam mappában sem 
található, úgy hétköznap 8-16 óra között a Weboldalon megadott telefonszámon, vagy a hét 
minden napján az ertekesites@tanpalya.hu e-mail címen tud a megrendelésének 
beérkezéséről érdeklődni.  

4. Fizetési módok 

4.1. A „Fizetés” pontban tudja kiválasztani az Ügyfél, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a 
megrendelésének végösszegét.  

4.2. A fizetés történhet átutalással, postai utánvéttel, online fizetéssel, illetve készpénzzel. 

4.3. Átutalásos fizetési mód választása esetén a rendszer az Ügyfél által megadott e-mail 
címre díjbekérőt küld, melyen szerepelnek a fizetéshez szükséges adatok. Az ott megjelölt 
bankszámlaszámra történő átutalás után kerül(nek) a Termék(ek) az Ügyfél részére a 
kiválasztottnak megfelelően kézbesítésre.  

4.4. Online fizetésre a paypal rendszeren keresztül van lehetőség. Ekkor a „Megrendelés” 
gomb megnyomása után a rendszer automatikusan átirányítja az Ügyfelet a paypal fizetési 
oldalra, ahol az utasításokat követve lehetőség van az elektronikus fizetésre. 

4.5. Utánvétes fizetési mód választása esetén a Termék(ek) értékét a posta futárnak kell 
kifizetni annak átvételekor. 

4.6. Készpénzes fizetési módra csak helyszíni átvétel esetén van lehetőség. A helyszínen 

bankkártyával történő fizetés is lehetséges.  
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5. Kézbesítési módok, postai költségek 

5.1. A „Fizetés” pontban tudja az Ügyfél kiválasztani, hogy a megrendelt Terméket 
(Termékeket) milyen módon kívánja átvenni. A kézbesítési mód kiválasztásának függvénye a 
posta költség mértéke. 

5.2. A kézbesítés módjai a következők lehetnek: csak elektronikus voucher, helyszíni átvétel 

– Tanpálya, helyszíni átvétel - Duna Pláza, postai kézbesítés. A jegyeket postai kézbesítés 

választása esetén a Magyar Postán keresztül juttatjuk el a megadott címre. 

5.3. Elektronikus un. e-voucher rendelésére kizárólag paypal és átutalásos fizetési mód 
választása esetén van lehetőség. Az elektronikus vouchert az Ügyfélnek saját magának kell 
kinyomtatnia, a rendszer posta költséget nem számít fel. Az e-vouchert a rendszer paypal 
fizetés esetén a fizetés érzékelése után automatikusan küldi meg az Ügyfélnek a 
megrendelő adatai között megadott e-mail címre. Átutalásos fizetési mód választása esetén 
a fizetés bankszámlára történő beérkezése után 1 munkanapon belül küldjük meg az 
elektronikus vouchert az Ügyfélnek a megrendelő adatai között megadott e-mail címre. 

5.4. Helyszíni átvétel esetén az Ügyfél a Terméket (Termékeket) személyesen veheti át a 
választása szerinti helyszínen, a rendszer posta költséget nem számít fel.  

 Tanpálya:  
Cím: 2146 Mogyoród, Hungaroring pálya, Tanpálya épülete 
Elérhetőség: 28/441-951 
Átvétel lehetséges ideje: hétköznap : 8 – 16 óra 

     hétvégén: megbeszélés szerint 

 Duna Pláza: 
Cím: 1138 Budapest, Duna Pláza Üzletház, II. emelet, Miniring Box utca 
Elérhetőség: 30/864-6944 
Átvétel lehetséges ideje: hétköznap: 15 – 19 óra 

     szombat:    11 – 18 óra 
     vasárnap    10 – 13 óra 

 
Helyszíni átvétel esetén a postai utánvétes fizetési módot kivéve bármelyik fizetési mód 
választható. 
 
5.5. Postai kézbesítés mód esetén elektronikus voucher nem válaszható. A rendszer 1.017 
Ft posta költséget számít fel. Utánvétes fizetési mód esetén a posta költség mértéke a 
megrendelt Termék értékétől függően változik. 

5.6. Kedvezmény igénybevétele esetén, a kedvezményt igazoló dokumentumot fel kell tölteni 
a vásárlás megkezdése előtt. 

6. Adatbeviteli hibák javítása 

6.1. Az Ügyfélnek a megrendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató 
részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a 
megrendelési felületen. 

  



 

7. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

7.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem 
nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az 
Ügyfél részére, amely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás során 
megadott adatokat (pl. számlázási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, 
a megrendelt Termék(ek) felsorolását és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email 
tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. 

7.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül 
nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt. 

7.3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a 
visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a 
Szolgáltató felé. 

7.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás 
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá 
tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

8. Elállás jog 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén 
kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap és használ, illetve 
igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció és ajánlat 
címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). 

8.1. Elállási jog gyakorlásának a menete 

8.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű 
nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen 
ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó 
határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a Termék megvásárlását követő 7 napos határidő 
lejárta előtt beérkezik elállási nyilatkozata a Szolgáltató részére, és Szolgáltató 5 napon 
belül visszaigazolja azt. 

8.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban 
meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 

8.1.3. Ha Fogyasztó szabályszerűen eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a 
Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató 
visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. 

8.1.4. A visszatérítés során a Szolgáltató jogosult a számára legkisebb költséggel járó 
fizetési módot választani, azzal a feltétellel, hogy ez nem jelenthet többletköltséget 
Fogyasztó részére. 



9. Felelősség 

9.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok 
kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató 
nem vállal felelősséget. 

9.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy 
Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni 
károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá 
az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen 
túlmenően. 

9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított 
magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, 
Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a 
jogsértések felderítése végett. 

9.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a 
Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a 
Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket 
keresni. 

9.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során 
a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a 
Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint 
nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. 

9.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt 
haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a 
jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak 
módosítására. 

9.8. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a 
Hungaroring Sport Zrt., illetve a Molishop Kft. szolgáltatásaira vonatkozó utalványok 
beváltásából fakadó károkért. Ebben az esetben a Hungaroring Sport Zrt. esetében a 28-
444-444 telefonszámon, a Molishop Kft. esetében a 06 30 973 8370 telefonszámon tehet 
panaszt az Ügyfél.  

10. Szerzői jogok 

10.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy 
feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető 
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, 
illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb 
anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és 
egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

10.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra 
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából, a Szolgáltató előzetes írásbeli 
hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például 
adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi 
forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 



10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a 
Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek 
a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely 
használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó 
megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú 
másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül 
semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

11. Tanpálya Kft szolgáltatásaira szóló utalványok beváltása 

11.1. A Tanpálya Kft szolgáltatásaira érvényes utalványok a vásárlás napjától számított 183 
napig érvényesek. 

11.2. Az utalvány az azon szereplő kurzusra, egy személy, egyszeri részvételére jogosít, 
saját járművel. Az utalvány nem visszaváltható, de átruházható. Az utalványon szereplő 
kurzusnál magasabb értékű kurzusra csak a különbözet megfizetése után van lehetőség. Az 
utalvány alacsonyabb összegű kurzusra nem váltható be, a Szolgáltató pénzt nem fizet 
vissza. Több kisebb értékű kurzusra vonatkozó utalvány nem váltható be egy nagyobb 
értékű kurzusra. 
 

11.3. Jelentkezési határidő: az utalványon feltüntetésre kerülő lejárati idő előtt legkésőbb 30 

nappal, munkaidőben (H-P: 9 – 16 óra) a 06-28/441-951 telefonszámon, vagy az 

ertekesites@tanpalya.hu e-mail címen lehetséges. Határidőn túli bejelentkezés esetén 

reklamációt nem fogadunk el.  

11.4. Az utalvány a jogszabály által meghatározott időtartamon túl vissza nem váltható. 

11.5. Az utalványok lejárati ideje egy alkalommal, 1 hónappal díjmentesen 

meghosszabbítható. Amennyiben ennél hosszabb időtartamra kérik az érvényesség 

hosszabbítását, annak díja minden hosszabbítással érintett hónapra bruttó 2.500 Ft. 

A hosszabbítási igényt írásban, legalább az utalvány lejárata előtt 1 hónappal, az 

ertekesites@tanpalya.hu e-mail címre kell elküldeni, amelyet ügyintézőnk írásban igazol 

vissza. Minőségbiztosítási okokból hosszabbítási kérelmet telefonon elfogadni nem áll 

módunkban.  

Amennyiben az utalvány lejárt és annak hosszabbítását nem kezdeményezték, úgy annak 

beváltására nincs lehetőség. 

11.6. A jegy jobb oldalán található perforált rész, amelyen az ár szerepel, letéphető. 

11.7. Cégeknek (nagyobb mennyiség esetén) igény szerint egyedi tervezésű utalványt 

készítünk. 

12. Hungaroring Sport Zrt szolgáltatásaira szóló utalványok beváltása 

12.1. A Hungaroring Sport Zrt szolgáltatásaira érvényes utalványok egységesen 2016. 
augusztus 31-ig használhatóak fel. 

12.2. Az utalvány egy személy, egyszeri részvételére jogosít. Az utalvány nem névre szóló, 
átruházható. 
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12.3. Jelentkezési határidő: a vásárlást követő 30 napon belül - de nem korábban, mint 2016 

április 1.- az alábbi e-mail címeken lehet. 

12.3.1. Élményvezetés vásárlása esetén: 

1./ autoselmenyek@gmail.com címen, amennyiben a következő gépkocsikat választotta: 

Audi S1 rally 380 LE, Mitchubichi EVO VI 400 LE, Skoda Fabia WRC 420 LE, BMW E46 GT-

R 500 LE Turbó, Chevrolet Camaro V8 450 LE, Subaru Impreza 380 LE, Ferrari 430 

Challange F1  

2./ info@drive-x.eu címe, amennyiben a következő gépkocsikat választotta: Ford Mustang 

450 LE V8, Ford Mustang 500 LE V8, BMW E46 M3 380 LE, Lotus Exige. 

12.3.2. Race Taxi utalványok esetén időpontot a race@foenixmse.hu e-mail címen lehet 

egyeztetni. 

12.3.3. Az autós nyíltnapokra meghirdetett időpontokra a következő linken lehet jelentkezni: 

http://hungaroring.hu/hu/elmenyprogramok/autos-nyiltnap 

12.3.4. A motoros nyíltnapokra meghirdetett időpontokra a következő linken lehet jelentkezni: 

http://hungaroring.hu/hu/elmenyprogramok/motoros-nyiltnap 

 

Határidőn túli bejelentkezés esetén reklamációt nem fogadunk el.  

12.4. Az utalvány a jogszabály által meghatározott időtartamon túl vissza nem váltható, 

érvényességi ideje nem hosszabbítható. 

12.5. A jegy jobb oldalán található perforált rész, amelyen az ár szerepel, letéphető. 

12.6. Cégeknek (nagyobb mennyiség esetén) igény szerint egyedi tervezésű utalványt 

készítünk. 

13. Molishop Kft szolgáltatásaira szóló utalványok beváltása 

13.1. A Hungaroring Kart Center gokart utalványai a vásárlás napjától számítva a gokartos 
szezon közbeni (április-október vége) vásárlás esetén az aktuális időszakban, szezonon 
kívüli vásárlás esetén pedig a következő szabadtéri gokartos időszak végéig (következő 
október év október vége) érvényesek.  

13.2. A napijegy egy személy egyszeri részvételére, a bérlet egy személy többszöri 
részvételére, a Mini GP csomag pedig több személy egyszeri részvételére jogosít. Az 
utalvány nem névre szóló, átruházható. 
 
13.3. Jelentkezési határidő: az utalványon feltüntetésre kerülő lejárati idő előtt legkésőbb 15 
nappal a következő linken lehetséges: 
http://www.hungaroringkartcenter.hu/index.php?id=6&sub_id=0&lang=hu  
Határidőn túli bejelentkezés esetén reklamációt nem fogadunk el.  
 
13.4. Az utalvány a jogszabály által meghatározott időtartamon túl vissza nem váltható, 
érvényességi ideje nem hosszabbítható. 
 
13.5. A jegy bal oldalán található perforált rész, amelyen az ár szerepel, letéphető. 
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14. Egyéb rendelkezések 

14.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A 
Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben 
tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor, a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő 
bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához. 

 

 
Mogyoród, 2016. augusztus 04. 
 


