Az InterTicket Kft. jegyirodai tájékoztatója
a jegyvásárlóknak
Hatályos: 2011. március 15-től

1.

Az InterTicket Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) számítógépes rendszerével különböző
színházi, zenei, sport és egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló
Belépőjegyek megvásárlását biztosítja a Vásárlók számára.

2.

A Belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Rendezvény tényleges
lebonyolítása tekintetében a Vásárló a Rendezvény szervezőjével (a továbbiakban:
Rendezvényszervező) kerül jogviszonyba. Az InterTicket Kft. Szolgáltató a
Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és
felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A Szolgáltató és a
Rendezvényszervező által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát
elkülönülnek. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a
Rendezvényszervező kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a
megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más
előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy
elmaradása kapcsán.

3.

A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán
szerepelnek.

4.

Amennyiben az a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a
Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja
fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy
pótlására nincs lehetőség.

5.

Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre
(gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató
nem vizsgálja. A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak
ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy
használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a
belépőjegy felmutatója nem igazolja.

6.

Bizonyos Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek
látogatására jogosítanak fel.

7.

A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat
tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a
Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat
azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon
szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik
meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják,
illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással
történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a
Szolgáltatóval szemben.
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8.

A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából,
lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért
felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. Az E-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles
kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, és kifejezetten
egyetért azzal, hogy az E-ticket-en található vonalkódot a Rendezvényszervező a
Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrzi, és azonnal érvényteleníti. A belépés az
első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a
Rendezvényszervező beléptető-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. A
következő ugyanazon adatokkal rendelkező jegyeket automatikusan érvényteleníti az
első. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz,
felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet
felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet vásárlóval.

9.

A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a
Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos
lebonyolítása érdekében, a Rendezvényszervező az esetlegesen felelőtlenül viselkedő
látogatók miatt felelősséget nem vállal. Alkoholos befolyásoltság, bódultság,
kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes
Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

10.

A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói
rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a
Rendezvény szervezője, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.

11.

A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló
intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait
megszegő Látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása
illetve a Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása
érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató illetve a
Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

12.

A Rendezvényszervező általában fenntartja a jogot a fellépő művész személyében, a
szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt változtatásra.

13.

Szabadtéren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége
van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma
meghirdetésre került, a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a
Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató e döntésről a Vásárlókat a
www.jegy.hu oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja, amint a
Rendezvényszervezőtől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Vásárló
tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg
elállási jog.

14.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény
esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását
elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása
esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a
Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a
felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi jegy.hu honlapján a jegy-visszaváltásra
vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a
Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a
Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek
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visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A
visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől
számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a
vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - sem a
Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós
kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a
Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.
Jó szórakozást kíván Önnek az InterTicket Kft!
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