
INSTANT NIGHTS weboldal és online jegyáruház 

Általános Szerződési Feltételek 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli 

szerződésnek, magyar nyelven íródik. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan 

felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (instantnights.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan 

elérhető a weboldalon. 

1. Szolgáltató adatai: 

A szolgáltató neve: PANIQ INSTANT KFT. 

A szolgáltató székhelye: 1124, Budapest Fürj utca 2. 

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@instantteams.hu 

A szolgáltató képviselője: Ureczky Balázs 

Cégjegyzékszáma: Jegyzékszám 

Adószáma: 25504350-2-43 

Telefonszáma: 06 20 25 999 51 

A szerződés nyelve: magyar 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Webonic, support@websupport.hu 

2. Alapvető rendelkezések: 

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, 

különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. 

tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. 

rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is 

irányadók. Irányadó továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató adatkezelési szabályzata 

is, mely elérhető a https://instantnights.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ 

2.2. A jelen ÁSZF 2021. június hónap 30. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult 

egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a 

weboldalakon közzéteszi. Felhasználónak joga van arra, hogy ha és amennyiben a módosított ÁSZF-et elfogadni nem 

kívánja, úgy azt annak hatálybalépéséig a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondja. 

Amennyiben Felhasználó a módosított ÁSZF hatálybalépéséig a szerződést nem mondja fel, úgy az ÁSZF a módosított 

tartalommal marad hatályban az ő vonatkozásában. 

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen 

módon olvassa, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, az ÁSZF-ben, a weboldal használati 

feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a 

Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére. 

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő 

tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely 

részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.  

  



3. Regisztráció/vásárlás 

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon 

közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A sikeres 

vásárlás esetén a Felek között szállítási keretszerződés is létrejöhet a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint. 

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során 

megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató 

kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási 

késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az 

illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.  

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

4.1. A megjelenített jegyek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak 

forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. 

4.2. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös 

tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült ártól jelentősen eltérő, 

esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás 

áron adni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási 

szándékától. 

 

5. Rendelés menete 

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a jegyáruházba és megkezdheti a vásárlást. 

5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt jegyek típusát és darabszámát beállítja. 

5.3. Felhasználó kiválasztja fizetési módot, melynek típusai a következők: 

5.3.1. Fizetési módok: 

Előre utalással, átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található 

bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a 

Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. Ezenkívül. Strike online fizetési 

felületen is online tud fizetni. 

5.4. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A 

számlát e-számla formájában a regisztrációban megadott mail címre kézbesítjük a fizetés megtörténte után.  

5.5. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni 

az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. 

5.6 Az elektronikus jegyet pdf. formátumban az e-számlával egyidőben kézbesítjük a regisztrációban magadott e-

mail címre. 

 

6. Szerzői jogok 

6.1. Miután az instantnights.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak 

vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való 

felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.  



6.2. Az instantnights.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is 

csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 

6.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal 

képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. 

6.4. Tilos az instantnights.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a 

felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, 

amellyel a weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető. 

6.5. Az instantnights.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató 

írásos hozzájárulásával lehetséges. 

Budapest, 2021. június 30. 


