
„ETYEKI	  BORJÁRAT”	  Általános	  Szerződési	  feltételek	  

Ez	  a	  dokumentum	  az	  Etyeki	  Borjárat	  szolgáltatás	  általános	  szerződési	  és	  használati	  feltételeit	  
tartalmazza.	  A	  jegy	  megváltásával	  az	  utas	  elfogadja	  az	  Etyeki	  Borjárat	  és	  a	  City	  &	  Wine	  Kft.	  szerződési	  
feltételeit.	  További	  információért	  forduljon	  ügyfélszolgálatunkhoz	  az	  info@borjarat.hu	  email	  címen	  
vagy	  a	  +36	  20	  539	  611-‐es	  telefonszámon.	  

1. Az	  „Etyeki	  Borjárat”	  üzemeltetője	  a	  City	  &	  Wine	  Kft.	  Cégadatok:	  

Név:	   	   	   	   	   City	  &	  Wine	  Kft.	  
Cím:	   	   	   	   	   H-‐2091	  Etyek,	  Magyar	  utca	  50.	  
Cégjegyzékszám:	   	   	   07-‐09-‐017373	  
Adószám:	   	   	   	   HU14954892	  
Utazási	  iroda	  engedélyszám.:	   	   U001670	  
Felügyeleti	  szerv:	   	   	   Magyar	  Kereskedelmi	  Engedélyezési	  Hivatal	  	   	   	  
	   	   	   	   	   H-‐1124	  Budapest,	  Németvölgyi	  út	  37-‐39	  

2. Általános	  fogalmak	  és	  szabályok	  

Utas	  
Utasnak	  számít	  az	  a	  magánszemély,	  aki	  az	  Etyeki	  Borjáraton	  (továbbiakban:	  Borjárat)	  való	  utazásban	  
érvényes	  jeggyel	  részt	  vesz.	  

Szerződés	  
Az	  Etyeki	  Borjárat	  Menetjegy	  (továbbiakban:	  menetjegy)	  megvásárlásával	  szolgáltatási	  szerződés	  jön	  
létre	  a	  City	  &	  Wine	  Kft	  (a	  következőkben:	  City	  &	  Wine)	  és	  az	  utas	  között.	  A	  menetjegy	  a	  menetjegyen	  
feltüntetett	  napon	  érvényes.	  A	  fel	  nem	  használt	  menetjegy	  nem	  visszaváltható.	  

Szolgáltatás	  
A	  menetjegy	  ellenében	  a	  City	  &	  Wine	  Kft	  a	  következő	  szolgáltatásokat	  nyújtja:	  	  

• Korlátlan	  számú	  utazás	  az	  Etyeki	  Borjáraton	  a	  meghirdetett	  menetrend	  szerint	  Budapest	  és	  
Etyek	  között,	  illetve	  Etyeken	  belül,	  a	  jegy	  érvényességének	  napján,	  a	  meghirdetett	  4	  járat	  
bármelyikén,	  amennyiben	  az	  adott	  járaton	  még	  van	  férőhely.	  

• A	  menetjegyen	  	  két	  kóstoló	  kupon	  található,	  amelyet	  az	  Etyeki	  Borjárat	  partnereinél	  lehet	  
beváltani	  2	  x	  0.5	  dl	  borkóstolóra,	  vagy	  a	  partner	  profiljába	  illeszkedő,	  hasonló	  értékű	  
ajándékra.	  	  

• A	  City	  and	  Wine	  nem	  tud	  felelősséget	  vállalni	  az	  egyes	  partnerek	  nyitvatartási	  idejéért	  
ezért	  előfordulhat,	  hogy	  nem	  minden,	  a	  szórólapon	  és	  a	  jegyen	  feltüntetett	  partnernél	  
lehet	  beváltani	  az	  ajándékkupont.	  A	  City	  and	  Wine	  garantálja,	  hogy	  legalább	  10	  partnernél	  
beváltható	  a	  kupon,	  az	  utazás	  napján	  11	  és	  19	  óra	  között.	  	  	  

Részvétel	  
A	  Borjáraton	  való	  utazás	  feltétele	  az	  érvényes	  menetjegy.	  A	  Borjáraton	  mindenki	  saját	  felelősségére	  
vesz	  részt.	  A	  Borjáratra	  az	  autóbuszon,	  az	  utazás	  megkezdése	  előtt,	  illetve	  elővételben	  a	  City	  &	  Wine	  
Kft.	  	  lehet	  jegyet	  vásárolni.	  A	  City	  &	  Wine	  Kft.	  csak	  a	  rendelkezésre	  álló	  utaskapacitás	  erejéig	  vállalja	  a	  
szolgáltatás	  biztosítását,	  túljelentkezés	  esetén	  az	  utasokat	  az	  egyes	  megállókban	  érkezési	  sorrendben	  
vesszük	  fel.	  A	  City	  &	  Wine	  Kft	  igyekszik	  minden	  jelentkezőnek	  biztosítani	  a	  részvétel	  lehetőségét,	  de	  
nem	  vállal	  felelősséget,	  hogy	  minden	  utazásra	  jelentkező	  felfér	  az	  általa	  kiválasztott	  járatra.	  	  



Az	  interneten	  elővételben	  megváltott	  jegyek	  birtokosai	  az	  utazás	  részvételében	  előnyt	  élveznek.	  
Amennyiben	  az	  elővételben	  megváltott	  jegy	  tulajdonosa	  a	  City	  &	  Wine	  Kft-‐nek	  felróható	  okból	  nem	  
tud	  a	  Borjáraton	  utazni,	  a	  jegy	  árát	  a	  City	  and	  Wine	  Kft.	  visszatéríti.	  	  

Az	  utazásban	  az	  utasok	  saját	  felelősségre	  vesznek	  részt.	  Az	  utasnak	  felróható	  okból	  vagy	  az	  utas	  
hibájából	  bekövetkező	  balesetekért,	  károkért	  és	  sérülésekért	  a	  City	  and	  Wine	  Kft.	  semmilyen	  
felelősséget	  nem	  vállal,	  a	  harmadik	  fél.	  A	  belátó	  képességében	  korlátozott,	  a	  többi	  utast	  zavaró	  vagy	  
veszélyeztető,	  illetve	  a	  közösségi	  utazás	  szabályainak	  nem	  megfelelő	  magatartást	  tanúsító	  utasokat	  a	  
City	  and	  Wine	  Kft.	  kizárhatja	  a	  szolgáltatás	  igénybevételéből,	  még	  akkor	  is,	  ha	  egyébként	  érvényes	  
menetjeggyel	  rendelkeznek.	  

Menetrend	  
A	  weboldalon	  és	  a	  megállókban	  lévő	  menetrendi	  időpontok	  tájékoztató	  jellegűek.	  A	  City	  &	  Wine	  Kft.	  
nem	  vállal	  felelősséget	  a	  forgalmi	  vagy	  technikai	  okok	  miatt	  bekövetkezett	  késésért.	  A	  City	  &	  Wine	  Kft	  
a	  meghirdetett	  utasférőhely	  szám	  erejéig	  vállalja	  az	  utasok	  szállítását.	  	  

	  


