Felhasználási feltételek
Az uccusetak.hu weboldal böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és
elfogadta a szolgáltatás használatára vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési
elveket, és annak minden pontjával egyetért.
Az alábbi szerződés a sétára való jelentkezés véglegesítésekor létrejön a weboldalt
üzemeltető Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány (Eladó) valamint a jelentkezést
végző látogató (Vevő) között.
Üzemeltetői adatok:
Cégnév: Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány
Székhely: 1132 Budapest, Gyöngyház utca 8.
Adószám: 18151235-1-41
Szerződés nyelve: magyar
Elérhetőség: info@uccualapitvany.hu
Telefon: +36-20-241-8800
A szolgáltatás leírása
A weboldalon interaktív városi sétákra lehet jelentkezni. A programokat Budapest
különböző részein rendezzük meg, a honlapon feltüntetett időpontokban, illetve előzetes
egyeztetés alapján. A programokon előzetes, vagy helyszíni regisztrációt követően
vehetnek részt az érdeklődők.
A honlapon feltüntetett időpontokban a programok minimum 10, maximum 30 fő
részvételével indulnak el. A feltüntetett árak bruttó árak.
Uccu séták megrendelése
A sétáinkra a honlapon keresztül a “Séták” menüpont alatt vagy a “válassz várost”
menüpont alatt történhet meg. A honlapon történő jelentkezésnél a Vevő a séta lehetséges
dátumát, résztvevők számát határozhatja meg. A séta kiválasztásával automatikusan tud
időpontot foglalni, és megrendelni a városi séta szolgáltatást. Ezt követően a Vevő egy
visszaigazoló e-mailt kap – az általa megadott e-mail címre –, amely a regisztráció során
megadott adatokat, a program időpontját valamint a legfontosabb tudnivalókat
tartalmazza. Ezzel a regisztrációja véglegessé válik.
Az Uccu séta megrendelése nem kötelezi a Vevőt a programon való megjelenésre és a
részvételi díj kifizetésére.

A regisztráció menete a honlapon:
1. Kattintson a “séták” menüpontra és válassza ki az Önnek tetsző sétát, vagy a

“válassz város” menüpontban a séták helyszínét.
2. A megjelenő időpontok közül válassza ki az Önnek megfelelő dátumot, majd

kattintson az alatta található “jegyvásárlás” gombra.
3. A felugró ablakban adja meg személyes adatait.
4. Válasszon opciót a fizetési lehetőségek közül
5. A séta megrendelés megerősítéséhez kattintson a jelentkezés gombra.

Amennyiben a regisztrációt követően 24 órán belül nem érkezik meg a visszaigazoló email az Ön által megadott e-mail címre, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az
info@uccusetak.hu e-mail címen.

Online internetes kártyás fizetés - Barion:
A megadott adatok mindvégig biztonságban lesznek, mivel maga a fizetés a Barion titkosított
oldalán történik. A Barion a Magyar Nemzeti Bank szigorú felügyelete alatt működik, PCI
DSS megfeleléssel. A kártyaadatokat Norton/Symantec 256 bites SSL titkosítás védi.
Webáruházunk csak a tranzakció eredményéről kap tájékoztatást, kártyaadataid nem
jutnak el hozzánk. A Barion Smart Gateway fizetőfelület.n kártyaadatok megadásával, vagy
Barion tárca tulajdonosok esetében jelszóval lehet fizetni, asztali és mobil böngészőkben
egyaránt. Regisztrációt nem igényel, az első fizetésnél lehet regisztrálni, ez opcionális.
Neked ingyenes a fizetés, a regisztráció és a Barion tárca használata is. Kényelmes, nem
kell soha többé beírnod a kártyaadataidat nem csak az adott kereskedőnél, hanem egyetlen
más Barion elfogadónál sem. Ha regisztráltál, letöltheted a Barion appot is, mely rengeteg
felhasználói élménnyel gazdagíthat.
A Barion fizetés lépései:
• Válaszd ki a kívánt sétát és helyezd a kosárba!
• A Pénztárnál válaszd ki a Barion fizetési módot, majd az Általános szerződési feltételek
elfogadása után kattints a “foglalás" gombra!
• Fizetés bankkártya adatok magadásával:
◦ Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas
Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával.
A fizetéshez a kártya adataira, valamint e-mail címre van szüks.g. A
fizetéshez Barion regisztráció nem szüks.ges, de az ÁSZF-et el kell fogadni.
• Fizetés Barion tárcával:
◦ Fizetés eltárolt bankkártyával
◦ Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas
Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával,
valamint érvényes Barion regisztrációval. A fizetéshez szüks.ges
kártyaadatokat a Barion biztonságos szervere tárolja, a fizetéshez e-mail cím
és jelszó szüks.ges. Egy Barion tárcában több bankkártya is lehet.

◦ Fizetés előre feltöltött Barion egyenleggel.
Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik érvényes Barion regisztrációval
(és nem rendelkezi bankkártyával). A fizetéshez e-mail cím és jelszó szüks.ges. Az
egyenleg úgynevezett elektronikus pénz, amely előre feltölthető készpénzbefizetéssel a
Barion feltöltő pontokon, valamint átutalással bankszámláról (sürgős esetben
bankkártyáról is)

Online internetes kártyás fizetés PayPal
PayPal útján történő fizetés esetén a PayPal oldala automatikusan megjelenik, ahol vagy
belépés vagy regisztráció útján kezdhető meg az elektronikus fizetést. A fizetés a megrendelés
véglegesítését követően rögtön kell hogy megtörténjen. A PayPal egy nemzetközi elektronikus
kereskedelmi (készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó) pénzügyi szervezet. A
PayPal rendszere elektronikus számlát vezet ügyfelei részére, melyet bankszámláról tölthetünk
fel. Így az internetes vásárlás egyszerű és biztonságos, a PayPal felhasználói név, valamint a
jelszó megadása elegendő a fizetés lebonyolításához. A bank és a PayPal tranzakciós oldalain
történtekért a Szolgáltató felelősséget vállalni nem tud, mivel az adatokat a bank kezeli. A
bankkártyával és PayPal útján történő fizetés után azonnal elérhető az első megvásárolható
lapszám. Átutalásos fizetés esetén a pénz Szolgáltató számlájára történő megérkezése után, a
Szolgáltató engedélyezi admin felületén a laphoz való hozzáférést. A vásárló tudomásul veszi,
hogy a túra díjat nem az alapítványunknak, hanem a Bizományosnak fizeti.

Részvételi díj, fizetési feltételek
A programok különböző díjszabásúak, melyeket minden esetben megtalálnak a program
leírásában. Az árak bruttó árak. A részvételi díjat online fizetéssel, vagy banki átutalással
kell kiegyenlíteni. Egyedi esetben, külön kérésre van mód a részvételi díj helyszínen
történő kiegyenlítésére, ennek menete minden esetben előzetes egyeztetést igényel.
A részvételi díj megfizetésének hiányában a Vevő nem vehet részt a programon.
Részvételi feltételek
A programokon mindenki a saját felelősségére vehet részt. 14 éven aluli gyermekek a
programokon kizárólag szülői felügyelettel vehetnek részt.
A programokon a minimum és a maximum létszám változó lehet, de jellemzően 10 és 30
fő között vehetnek rajta részt a jelentkezők.
A programokon való részvétel szigorúan tilos alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása
alatti állapotban.

A programokon csak saját felelősségre vehet részt a Vevő.
A programok során esetlegesen előforduló sérülésekért, balesetért az Eladó nem vállal
felelősséget.
A programokra való jelentkezés – bármilyen formában is történik – a részvételi feltételek
elfogadását is jelenti egyben.
Eladó fenntartja a jogot, hogy esős időben nem tartja meg a programot, vállalja, hogy ilyen
esetben a Vevőnek új időpontot kínál, vagy a vételárat visszatéríti.
Elállás joga
A jelentkezést követően a program megkezdéséig a Vevőnek joga van elállni a programon
való részvételtől. A részvételi díj megfizetésével a Vevő véglegesíti részvételi szándékát,
így az Eladó sem köteles a részvételi díj visszafizetésre.
Az Eladó minimum 10 fő esetén indítja a sétáit, amennyiben a megfelelő létszám nem
teljesül az Eladó 72 órán belül lemondhatja a szolgáltatást, ebben az esetben a Vevőt
köteles tájékoztatni és számára visszatéríteni a részvételi díjat 10 munkanapon belül.
Adatkezelés
A megrendelés során megadott személyes adatokat az Eladó harmadik félnek semmilyen
körülmények között nem adja ki, valamint a megadott adatokat – külön engedély nélkül –
más célra nem használja fel.
A honlapon található írásbeli és képi tartalmak az Eladó kizárólagos tulajdonát képezik,
így azok bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása jogi következményeket
vonhat maga után.
Egyéb rendelkezések
A programok során történő esetleges lopásokért, elveszett, megrongálódott tárgyakért,
valamint személyi sérülésekért, balesetekért Eladó nem vállal felelősséget.
A séták során – alkalmanként – Eladó vagy megbízottja fényképeket, videofelvételeket
készíthet, melyek későbbiekben saját céljára felhasználhat. A felvételeken szereplő
személyek a sétára való jelentkezésükkel elfogadják ezt, további hozzájárulásukat az
Eladó nem köteles kikérni.
Vis maior esetekben (betegség, árvíz, földrengés, egyéb természeti katasztrófák, stb),
amennyiben a szolgáltatás meghiúsul, az Eladót semmilyen felelősség nem terheli, további
időpontokat hirdet meg, amelyekre Vevőknek újra szükséges jelentkezniük.

A fentiekben meg nem határozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az
irányadóak.
Budapest, 2018. november 20.
Uccu Budapest Roma Városi Séták csapata
(képviselő: Kissné Szénási Szilvia)

