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Általános szerződési feltételek
Az általános szerződési feltételek (ÁSZF) egy olyan kétoldalú megállapodás, mely részletezi az eszköz üzemeltető /
bérbeadó, H.A.B.-I. Bt és az eszköz bérlő / használó közötti feltételeket az alábbi témakörökben:
- a SEGWAY eszköz / jármű bérlésének feltételei
- részvételi-, valamint foglalási feltételek
- kizáró okok
- az eszköz használati ideje alatt betartandó utasítások, szabályok, magatartási és közlekedési szabályok
- az eszköz rendeltetésszerű használatára vonatkozó szabályok
- az eszköz nem rendeltetésszerű használatára vonatkozó szabályok, valamint az ebből eredendő
káresemények miatti felelőség vállalás
Az eszköz bérlő a foglalás elindításával egyidejűleg arról is nyilatkozik, hogy az Általános szerződési feltételeket
megismerte, elfogadta, magára nézve kötelezően betartandónak ismeri el.
Eszköz bérlésének feltételei:
Az eszköz bérlő a foglaláskor megjelölt SEGWAY eszköz használatához szükséges oktatáson részt vesz, az ahhoz
szükséges ismereteket elsajátítja, azoknak betartását magára nézve kötelezőnek ismeri el. Igazolja, hogy az eszköz
használatához szükséges feltételeknek megfelel: legalább 100 cm magas, testsúlya 40 és 120 kg között van.
Részvételi-, foglalási feltételek:
Részvételi feltételek:
Az eszköz bérlője az eszköz használatához szükséges érvényes arcképes igazolványt kell bemutasson. Az eszköz
bérlő felelősségvállalási nyilatkozatot ír alá, amiben kijelenti, hogy az eszköz használatához szükséges utasításokat
megértette, és maradéktalanul betartja. Az eszköz bérlő kijelenti, hogy magatartásbeli problémái nincsenek.
A túrán mindenki csak saját felelősségére vehet részt.
Minden eszköz bérlőnek az egyeztetett időpont előtt annyival kell megjelennie, hogy a szükséges papírok kitöltése ne
késleltesse a többi résztvevőt. Az eszköz bérlő az előre egyeztetett időpont betartását kötelezőnek ismeri el. A többi
résztvevőre való tekintettel várakozásra nincs lehetőség. Az elindulást követően a befizetett összeg nem igényelhető
vissza, a foglalás más időpontra nem helyezhető át.
Foglalási feltételek:
A foglalás az eszköz bérlő kezdeményezésére jöhet létre.
A foglalás csak akkor válik érvényessé, ha az eszköz bérlő az üzemeltető / bérbeadó honlapján (www.longway.hu)
elindítja a foglalást, valamint egyidejűleg a szolgáltatás ellenértékének 50 százalékát átutalással vagy más fizetési
módon teljesíti. Ezt követően a bérbeadó visszaigazolja a foglalást. Az eszköz bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen
további jelzése hiányában érvényesnek kell tekinteni a foglalást. Az eszköz bérlő tudomásul veszi, hogy a foglalás
véglegesítésével szerződéses jogviszony jön létre, mely az eszköz bérlő által indított foglalás időpontjától jön létre.
Legkésőbb a túra kezdetéig az eszköz bérlő köteles a teljes részvételi díjat megfizetni a bérbeadó számára.
A foglalás bármilyen okból csak írásbeli lemondással szüntethető meg, az üzemeltető / bérbeadó hivatalos
elérhetőségein jelezve, amelyet a bérbeadónak is vissza kell igazolnia.
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A lemondás utáni visszatérítés az alábbi feltételek szerint történik:
30+
nap: 100 % visszafizetésre kerül
15 – 29 nap: 80 % visszafizetésre kerül
9 – 14 nap: 50 % visszafizetésre kerül
8 - 4 nap: 20 % visszafizetésre kerül
3 napon belül: a befizetett összeg nem igényelhető vissza.
Az eszköz bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy szélsőséges időjárás (például viharos szél, zivatar, felhőszakadás)
esetén, amennyiben az eszköz bérbeadója nem tud másik időpontot felajánlani, úgy a foglalás meghosszabbítható,
melynek időtartama 6 hónap.
Ajándékutalványok
Az utalványok kizárólag Segway eszközzel bonyolított túrák foglalására vehetők igénybe, azok készpénzre nem
válthatóak, illetve nincs visszatérítési lehetőség, amennyiben az utalvány vásárlásakor megadott létszámhoz képest
kevesebben vesznek részt a túrán. Egy utalvány egy alkalommal, egy túra foglalásához használható fel. Az utalvány
érvényesítéséhez be kell mutatni az utalvány egyedi azonosítóját. Az utalványok felhasználási ideje a vásárlástól
számított egy év.
Webáruház
Webáruház üzemeltetője
Szolgáltató neve:
Szolgáltató email címe:
Szolgáltató telefonszáma:
Szolgáltató címe:
Cégjegyzék száma:
Adószám:

H.A.B.-I. Bt.
info@longway.hu
+36703898949
8000 Székesfehérvár, Halom u.4.
07-06-007446
22084808-2-07

A longway.hu oldalon lehetőség van vásárlásra. A vásárlás részletes feltételeit a vásárlási tájékoztató tartalmazza. A
vásárlás nem kötött regisztrációhoz, a vásárolt utalványok és szolgáltatások a teljesítés után kapott egyedi azonosító
kód birtokában vehetők igénybe.
A teljesítés történt banki átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz
nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény,
engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
Kizáró okok:
A SEGWAY eszközzel / járművel csak az a személy utazhat, aki a járművet kikölcsönözte (eszköz bérlő) és a
felelősségvállalási nyilatkozatot aláírta.
A SEGWAY jármű használata azon személyek számára nem megengedett, akiknek a magassága nem éri el a 100 cmt, a súlyúk 40 kg alatt és 120 kg felett van.
Egyedi esetben 120 kg testsúly feletti személy is használhatja a SEGWAY eszközt, amennyiben vállalja, hogy a
nagyobb terhelés miatt bekövetkező bármilyen sérülésért, akár a felhasználóban, akár az eszközben, teljes felelősséget
vállal. Emellett arról is nyilatkozik,hogy tisztában van vele, az eszköz bizonyos testsúly felett esetleg lassabban halad és
reagál, vagy bizonyos terepviszonyok mellett nem javasolt a használata, így a túraútvonalak egy része nem elérhető.
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Szintén nem használhatja a járművet olyan személy, akinek olyan testi fogyatékossága illetve betegsége van, amely a
jármű biztonságos használatát akadályozza, vagy a közlekedésben való részvételüket kizárja. Kizáró okok közé
sorolandó az alkohol, drogok vagy gyógyszerek általi befolyásoltság. A terhes nőket, szívproblémákkal és/vagy a
magas vérnyomással rendelkezőket a SEGWAY jármű használatától kifejezetten eltanácsoljuk. Szintén kizáró ok
némely mentális vagy idegi eredetű betegség, így például epilepszia, pánikbetegség, tudatzavarok.
Amennyiben az eszköz bérlő a túra időpont foglalásakor eltitkolta a kizáró okok bármelyikét, azaz tudatosan vezette
félre az üzemeltetőt / bérbeadót, vagy nem felel meg a SEGWAY jármű használatához szükséges paramétereknek, a
túrán nem vehet részt. Ebben az esetben a túra összege nem jár vissza, mivel a bérbeadó nem tudta olyan személynek
értékesíteni a szolgáltatást, aki megfelel a jármű működtetéséhez szükséges feltételeknek.
Az eszköz használati ideje alatt betartandó utasítások, szabályok:
A használati utasítás betartása kötelező, attól még saját felelőségre sem szabad eltérni!
A SEGWAY eszköz / jármű használata és üzemeltetése veszélyes üzemnek minősül, ezért fokozott figyelmet igényel.
Az eszköz csak saját felelősségre és a rendeltetésének megfelelően használható. Az eszköz bérlő a használathoz
szükséges oktatást kötelezően megkapja, az ismereteket elsajátítja. Az eszköz használatához szükséges szabályokat
az eszköz bérlője / használója illetve a túra résztvevője kötelezőnek ismeri el és betartja, különös tekintettel az alább
tételesen felsorolt szabályokra:
- A SEGWAY üzemeltetése közben a KRESZ szabályait, valamint a biztonsági előírásokat mindenkor be kell
tatani. A sebességét az útviszonyoknak, valamint a forgalomnak megfelelően kell megválasztani.
- 18 éven aluli személyek csak felnőtt jelenlétében használhatják a SEGWAY járművet.
- Használat közben a járműről lelépni tilos. Ha a lábak nem megfelelően helyezkednek el a SEGWAY járművön,
az eszköz önműködően lelassítja, majd készenléti állapotba helyezi a SEWGAY-t, azaz leáll.
- A SEGWAY jármű használata közben mindkét kezet a kormányon kell tartani. Kéz nélküli vagy egykezes
használata kifejezetten tilos. Ez alól kivételt képez a kézjelzés használata kanyarodáskor (irányváltoztatáskor).
- Csoportos használat esetén az előttünk haladótól körülbelül 7 méteres követési távolságot kell tartani, hogy
hírtelen fékezés esetén is biztonsággal meg lehessen állni. Mindkét oldalon pedig 1-1 méter távolságot kell
tartani mind egymástál, mind pedig a környezettől.
- Járdaszegélyen vagy egyéb akadályoknál az áthajtás és közlekedés balesetveszélyes és tilos. Ilyen esetben
le kell szállni a járműről, és húzni kell azt.
- Egy járművön csak egy utas utazhat. További személyek, különösen gyermekek szállítása tilos.
- Az üzemeltető / bérbeadó vagy munkatársának az utasításait az eszköz használata közben folyamatosan be
kell tartani. Ha azokat nem tartják be, az az utazás megszakításához vezethet. Ilyen esetben a használó
biztonsága érdekében a Bérbeadó a további használatot bérleti díj visszafizetési kötelezettség nélkül
megtilthatja. Ez akkor is érvényes, amennyiben felmerül az alkoholos vagy drog általi befolyásoltság állapota.
Az ilyenkor okozott károk megtérítése az eszköz bérlőjének kötelezettsége.
- A járműben keletkezett sérüléseket azonnal jelenteni kell.
Az üzemeltető / bérbeadó és az eszköz bérlő felelőssége:
A SEGWAY üzemeltetője / bérbeadója vállalja a felelősséget személyi sérülés esetén, amennyiben azt az üzemeltető /
bérbeadó vagy munkatársai szándékosan okozzák vagy az ő gondatlanságukból ered. Ez kiterjed a üzemeltető /
bérbeadó mulasztásából eredően keletkezett vagyoni károkra is.
A SEGWAY jármű használatának átengedése más személy részére nem megengedett. Amennyiben a bérlő / használó
ezt a kötelezettségét megszegi, abban az esetben a bérlő / használó felel minden ebből eredő kárért, az üzemeltető /
bérbeadó ezért semmilyen felelősséget nem vállal.
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A járművek bérlőjét / használóját terheli mind a polgári és büntetőjogi felelőség a jármű használata során, az általa
okozott baleseteket illetően. Továbbá köteles az általa használt jármű által okozott mind személyi, mind vagyoni károkat
megtéríteni.
A SEGWAY jármű használata közben követni kell az üzemeltető / bérbeadó utasításait. Ha a bérlő / használó saját
hibájából, vagy nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezik kár, sérülés, baleset, illetve amiatt, hogy nem tartotta
be az utasításokat, az üzemeltető / bérbeadó semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét kifejezetten kizárja.
Ezekért a bérlő / használó vállalja a felelőséget. Ha a bérlő / használó harmadik személynek okoz kárt, a bérbeadó /
üzemeltető akkor sem vonható felelősségre és az okozott károkért sem vállal felelőséget.
A SEGWAY túra megkezdésének időpontját követő 10 perc elteltével a befizetett részvételi díj nem igényelhető vissza,
és a foglalás más időpontra nem váltható be.
A használat után a SEGWAY járművet az eszköz bérlője / használója köteles sértetlen állapotában visszaszolgáltatni
az üzemeltető részére.
Székesfehérvár, 2021. április 10.
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