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SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2018. március 15-től

Jelen Szerződési  Feltételek  (a  továbbiakban ÁSZF) határozza  meg a  SZIGET Kulturális
Menedzser Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Hajógyári szi-
get, hrsz. 23796/58, a továbbiakban a Sziget) által szervezett 2018. évi Sziget Fesztiválhoz (a
továbbiakban Fesztivál) kapcsolódóan elérhető „CityPass” megnevezésű szolgáltatáscsomag-
ra (a továbbiakban CityPass) vonatkozó szerződési feltételeket, valamint a Sziget és a City-
Pass megvásárlói (a továbbiakban Ügyfél) között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és
kötelezettségeket. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Sziget Általános Szer-
ződési Feltételei (a továbbiakban ÁSZF) az irányadóak, és az itt használt fogalmak az ÁSZF-
ben írt jelentéssel bírnak.

A megvásárolt  CityPass  a  2018.  augusztus  4.  szombat  00:01 óra  és  2018.  augusztus  16.
csütörtök  24:00  óra  között  jogosítja  az  Ügyfelet  a  jelen  ÁSZF  mellékletében  megjelölt
tartalmú szolgáltatások igénybevételére.

A  CityPass-szolgáltatások  igénybevételének  feltétele,  hogy  az  Ügyfél  rendelkezzen  a
Fesztiválra  való  belépésre  jogosító  érvényes  karszalaggal,  továbbá  érvényes  CityPass-
karszalaggal.  A karszalag  másra  át  nem ruházható.  Elsősorban a  kézen  hordott  karszalag
jogosít  a  szolgáltatások  igénybevételére,  de  indokolt,  a  Sziget  által  jóváhagyott  esetben  a
karszalag  más  olyan  végtagon  is  viselhető,  ahonnét  az  sérülésmentesen  nem  kerülhet
eltávolításra.  Az  előzőekben  írtak  betartását  a  Sziget  és  közreműködői  folyamatosan
ellenőrzik.  A karszalag  sérülése vagy elvesztése  az  Ügyfél  kizárólagos  felelősségi  körébe
esik,  így ilyen esemény bekövetkezte  esetén az Ügyfél elveszíti  az  ép karszalag nyújtotta
jogait.  A  sérült  –  átragasztott,  elvágott,  megbontott  patentú,  kézfejnél  nagyobb  átmérőjű,
bármely más módon manipulált,  stb. – karszalag érvénytelen.  A megrongálódott,  elveszett
karszalagot a Sziget nem pótolja vagy cseréli.

Az  Ügyfél  tudomásul  veszi,  hogy  az  egyes  CityPass-szolgáltatásokat  ténylegesen  nem  a
Sziget,  hanem annak szerződéses  partnerei  nyújtják.  Az egyes  szolgáltatásokra  vonatkozó
részletes  belépési  és  magatartási  szabályokat,  jogi  előírásokat  a  Sziget  adott  szolgáltatást
nyújtó  szerződéses  partnereinek  irányadó  szabályzatai  tartalmazzák,  amelyek  elérhetőek  a
jelen  ÁSZF mellékletében  írt  linken.  Az Ügyfél  köteles  ezen  szabályzatokban  foglaltakat
teljeskörűen  betartani.  Ennek  hiányában  a  szolgáltatások  nyújtását  a  Sziget  szerződéses
partnerei megtagadhatják, amelyért a Sziget minden felelősséget kizár.

A Sziget a CityPass-szolgáltatások körében kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az
emberi  életet,  testi  épséget  vagy  egészséget  megkárosító  szerződésszegésért  felel,  és  az
Ügyfelet  a  jogszabályok  alapján  megillető  jogokon  túl  kifejezetten  kizárja  a  felelősségét



minden egyéb káresemény kapcsán. A Sziget nem vállal  felelősséget azért,  hogy az egyes
szolgáltatásokat  szerződéses  partnerei  miként  nyújtják.  A  CityPass  ára  az  előzőekben  írt
kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

A Sziget nem vállal  felelősséget  azért,  hogy a CityPass-szolgáltatásokat az Ügyfél milyen
mértékben képes kihasználni, és a megvásárolt CityPass vételárát nem téríti vissza az Ügyfél
részére.

Budapest, 2018. március 15.

Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.
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