A Balatoni Hajózási Zrt. Promóciós Szabályzata
a 2022. júniusi „Vedd meg jegyed online!” Promócióra
A Balatoni Hajózási Zrt. (székhely: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004)
(a továbbiakban: Szervező) elindítja online jegyvásárlási szolgáltatását, ezzel kapcsolatban promóciót
szervez a személyhajózási szolgáltatást teljesítő hajóira a www.jegy.bahart.hu honlapon, online
menetjegyet vásárló személyek részére (a továbbiakban: Promóció), amelynek feltételeit (a
továbbiakban: a Promóciós szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg:
1.

Általános rendelkezések

1.1. A Promóció időtartama (kezdő és záró időpont): 2022. június 6. 00 óra 01 perctől,
2022. június 30. 23 óra 59 percig
1.2. A Promóciót a Balatoni Hajózási Zrt. szervezi.
1.3. Jelen Promóciós szabályzatot a Szervező a www.jegy.bahart.hu honlapon teszi közzé.
2.

Fogalmak

2.1. Jegyvásárló: az a személy, aki a Balatoni Hajózási Zrt. által kínált, általa előzetesen kiválasztott
személyhajózási szolgáltatásokra, a www.jegy.bahart.hu online jegyértékesítő rendszer
használatával, a szükséges jognyilatkozatok elfogadásával és a szolgáltatás díjának elektronikus
módon történő sikeres megfizetésével jegyet vásárolt akár regisztrációt követően, akár
regisztráció mellőzésével. Sikeres fizetésnek minősül, ha a megvásárolni kívánt szolgáltatás
ellenértékének jóváírása a Balatoni Hajózási Zrt. bankszámláján megtörténik és a
www.jegy.bahart.hu online jegyértékesítő rendszer a menetjegy és a számla megküldésével
visszaigazolást ad a jegyvásárlónak.
2.2. Online menetjegy: a Balatoni Hajózási Zrt. szolgáltatásainak igénybevételére feljogosító,
elektronikus formátumú dokumentum (file formátuma: PDF), melyet a Balatoni Hajózási Zrt. a
www.jegy.bahart.hu online jegyértékesítő rendszeren történő vásárlás és a szolgáltatás díjának
sikeres megfizetését követően küld meg a Jegyvásárló által megadott e-mail címre.
3.

Promóció

3.1. A Promóció keretében a Balatoni Hajózási Zrt. a 3.2 pontban meghatározottak szerint promóciós
kedvezményt biztosít a Promócióban résztvevő személyeknek, amennyiben az alábbi együttes
feltételek teljesülnek:
A Jegyvásárló természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy, amely
3.1.1. a Balatoni Hajózási Zrt. által kínált, általa előzetesen kiválasztott személyhajózási
szolgáltatásokra, a www.jegy.bahart.hu online jegyértékesítő rendszer használatával, a
szükséges jognyilatkozatok elfogadásával és a szolgáltatás díjának elektronikus módon
történő sikeres megfizetésével Online menetjegyet vásárol, és
3.1.2. a vásárlás során használja a „Mastercard15” kuponkódot.
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3.2. A Promóció keretében a promóciós feltételeknek megfelelő, a promóciós időszakban
„Mastercard15” kuponkódot használó személy számára a Szervező 15% kedvezményt biztosít a
promóciós időszakban személyhajózási szolgáltatást teljesítő hajóira a www.jegy.bahart.hu
online jegyértékesítő rendszer használatával vásárolt menetjegyek árából.
3.2.1. A promóciós időszak mind a jegyvásárlás, mind a szolgáltatás megvalósulásának időszakára
vonatkozik, ezek együttes teljesülése az időszakban a kedvezmény feltétele.
4.

A Promóció menete

4.1. A Szervező a www.jegy.bahart.hu online jegyértékesítési rendszeren a Jegyvásárlók számára
elektronikus hajózási lehetőség (menetrend) keresőt biztosít, melyet a Jegyvásárlók
regisztrációval, illetve regisztráció nélkül egyaránt használhatnak a BAHART Online Jegyvásárlás
– www.jegy.bahart.hu Felhasználási és Általános Szerződéses Feltételekben (a továbbiakban:
ÁSZF) foglaltak szerint. Az ÁSZF a Szervező www.bahart.hu honlapján elérhető.
4.2. A hajózási lehetőség keresőben a „Jegyvásárlás” gombra kattintva a www.jegy.bahart.hu online
jegyértékesítő rendszer kilistázza az adott hajójáratra választható és megvásárolható
jegytípusokat. A Jegyvásárló ezen az oldalon beállítja a megvásárolni kívánt jegytípusok
darabszámát, majd a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával a kiválasztott menetjegyeket a
„Kosárba” helyezi. A menetjegy darabszámának megadása után a rendszer ellenőrzi, hogy a kért
darabszámban a jegyek rendelkezésre állnak-e, és ha nem, úgy a jegyértékesítő rendszer
tájékoztatja erről a Jegyvásárlót.
4.3. A Jegyvásárló a „Kuponkedvezmény” rovatban feltünteti a „Mastercard15” kuponkódot. A
„Kosár” végösszege csökken a „Kuponkedvezmény” rovatban megadott, adott szolgáltatásra és
járatra érvényes kuponkód megadásával. A kedvezmény egyösszegben kerül levonásra, és
kizárólag
a
végösszegnél
kerül
feltüntetésre.
Adott
vásárlás
során
egy
kuponkód/kuponkedvezmény érvényesíthető. A promóció más kedvezménnyel nem
összevonható.
4.4. A helyes értesítési e-mailcím megadása a Jegyvásárló felelőssége. Helytelen vagy téves e-mailcím
megadásából adódó károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, kártérítésre, a
megfizetett díj visszatérítésére nem kötelezhető. A valótlan, vagy más személyhez köthető adatok
esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szervező kizárja a felelősségét, amennyiben
Jegyvásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A tévesen és/vagy
pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve ezzel kapcsolatos egyéb
problémáért, hibáért Szervezőt semminemű felelősség nem terheli.
4.5. A www.jegy.bahart.hu online jegyértékesítő rendszer használatával történő jegyvásárlás során
alkalmazandó szabályokra a továbbiakban az ÁSZF-ben foglaltak irányadók.
4.6. A Promóció kizárólag a promóciós időszakban induló, személyhajózási szolgáltatást teljesítő
hajókra vehető igénybe.
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5.

Résztvevők

5.1. A Promócióban a 3.1 pontban megjelölt feltételeknek megfelelő minden személy a
„Kuponkedvezmény” rovat „Mastercard15” kuponkóddal történő kitöltése alapján
automatikusan – külön regisztráció nélkül – részt vesz, a részvételi szándékot külön nem kell
jelezni, a részvétel a Jegyvásárló hozzájárulásához nem kötött. Amennyiben valamely, fenti
feltételeknek megfelelő Jegyvásárló a Promócióban nem kíván részt venni, úgy a jelen szabályzat
4.3. pontja szerinti „Kuponkedvezmény” rovat kitöltését mellőzi.
5.2. A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező felsővezetői, kulcsfontosságú döntéshozói,
valamint a Szervező döntéseire befolyással rendelkező személyek és mindezen személyek Ptk.
8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, illetve a Szervező által az
ÁSZF-ben foglaltak szerint kizárt vagy felfüggesztett személyek.
6.

Egyéb rendelkezések

6.1. A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Promóció nem tartozik a szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
6.2. Szervező a jelen Promóciós szabályzat és a Promóció menetének vagy a Promóció bármely
részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Promóció során
visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a
visszaélést elkövető személyt a Promócióból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű
felelősségét kizárja.
6.3. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Promóció időtartama alatt a Szervező weboldala
technikai okokból időszakosan nem érhető el. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a Promóció
technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja
olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a
szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A
Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
6.4. Amennyiben a Jegyvásárló a vásárlás véglegesítését megelőzően bezárja a böngésző ablakot, vagy
amennyiben a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben
az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
6.5. A Jegyvásárló a promócióban való részvétellel automatikusan elfogadja a Promóciós szabályzatot,
a BAHART Online Jegyvásárlás – www.jegy.bahart.hu Felhasználási és Általános Szerződéses
Feltételeket.
6.6. A személyes adatok védelmét a Szervező az Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerint biztosítja.
Kérjük, hogy mielőtt elfogadja a jelen Promóciós szabályzatban írt valamennyi feltételt,
ismerkedjen meg a Szervező adatvédelmi gyakorlatával, amelyet az alábbi címen talál meg:
https://bahart.hu/hu/jogi-hatter.
Siófok, 2022. május 23.
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