A Baseline MMA Kft. üzemeltetése alatt álló
BASELINE SPORT ARÉNA
(1165 Budapest, Zsemlékes út 25.)
Általános Szerződési Feltételei
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a Baseline MMA
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU-1164 Budapest, Vidámvásár utca 18.; adószám:
25342707-2-42; cégjegyzékszám: 01 09 209562; képviseletében eljár: Szabó Attila ügyvezető;
e-mail cím: baseline.mma@gmail.com; honlap: www.baseline.hu; telefonszám: + 36 1 786
2151; továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett
BASELINE SPORT ARÉNA elnevezésű, 1165 Budapest, Zsemlékes út 25. szám alatti
sportközpont (továbbiakban: „Sportközpont”) használatának, szolgáltatásai igénybevételének
feltételeit, a Szolgáltató és a sportközpont vendégei között.
I.

Általános rendelkezések

1)

Jelen ÁSZF-ben meghatározott rendelkezésektől a Társaságnak eltérni nem áll
módjában, és az itt rögzítettek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Hatodik Könyv XV. fejezetének (6:77-81.§) rendelkezései alapján általános szerződési
feltételeknek minősülnek és a felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak.

2)

A jelen ÁSZF-ben foglaltak a Szolgáltatóval kötött szerződéssel, valamint a mindenkor
hatályos árlistában foglaltakkal kiegészülten irányadóak a Szolgáltató által nyújtott
szolgáltatásokra.

3)

Vendégnek minősül jelen ÁSZF vonatkozásában az a személy, aki a Szolgáltató
szolgáltatásait – így különösen de nem kizárólagisan a Sportközpont szolgáltatásait igénybe veszi (továbbiakban: „Vendég”).

4)

A Szolgáltató és a Vendég között jelen ÁSZF alapján és az ÁSZF szerinti tartalommal
akkor jön létre szerződés, ha az ügyfél a „Belépő Nyilatkozat” elnevezésű
dokumentumot kitölti, aláiŕ ja, továbbá a szolgáltatás árát kifizeti, és a Szolgáltató a
Vendég vonatkozásában nem állapit́ meg semmilyen kizáró feltételt.

5)

A „Belépő Nyilatkozaton” elhelyezett „elolvastam és elfogadom” jelölő négyzet
megjelölésével a Vendég kifejezetten nyugtázza az ÁSZF elolvasását, és – a Társaság
figyelemfelhívó tájékoztatását követően – a dokumentumban foglalt általános szerződési
feltételeket kifejezetten elfogadja.

6)

Vendég az ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy a Társaság a jelen ÁSZF
bevezető részében a Ptk. 6:78. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
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7)

A jelen ÁSZF-ben foglaltak megfelelően irányadóak mind az egyszeri belépésre jogosit́ ó
jegyet vásárló, mind a különféle bérlettel rendelkező Vendégekre vonatkozóan.

8)

A Szolgáltató által üzemeltetett Sportközpont berendezései, más felszerelési tárgyai és
szolgáltatásai kizárólag saját felelősségre és saját egészségi állapotra figyelemmel, a
rendeltetésüknek megfelelő célra, a többi vendég zavarása nélkül, a Sportközpont
házirendjének maradéktalan betartésa mellett és annak feltételeivel, a berendezéseken
elhelyezett külön tájékoztató és használati feltételek szerint vehetőek igénybe.

9)

A Vendég részére átadott vagy rendelkezésre bocsátott valamennyi dolog – így
különösen, de nem kizárólagosan: bérlet,- és napijegy mágneskártya vagy karkötő,
törölköző, vállfa ...stb. - feletti tulajdonjog a Szolgáltatót illeti meg.

10)

Amennyiben a Sportközpont vagy bármely részlegének karbantartása, továbbá egyéb a
Szolgáltató által elháríthatatlan külső ok miatt a szolgáltatások részben vagy egészben
nem vehetőek igénybe, úgy a kieső időre, illetőleg az igénybe nem vehető szolgáltatások
tekintetében a Szolgáltató nem kötelezhető a teljesit́ ett dij́ sem részben, sem egészben
történő visszatérit́ ésére.

11)

A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a tervezett karbantartások idejérő l megfelelő
időben előre, a váratlan üzemzavarokról pedig legkésőbb a belepés, illetőleg jegyvásárlá s
alkalmával (illetőleg telefonon, e-mailben) tájékoztassa valamennyi vendégét.
Amennyiben bármely részleg egyes szolgáltatásaiban esetlegesen bekövetkezett hiba
ellenére az adott részleg a rendeltetésének megfelelően használható, úgy az adott
meghibásodás alapján a Szolgáltatót nem terheli szavatossági kötelezettség.

II.

Az igénybe vehető szolgáltatások köre

A Sportközpont elsődlegesen testedzési, testnevelési, továbbá rekreációs és wellness kiegészit́ ő
szolgáltatásokat nyújt vendégei számára.
12)

Az igénybe vehető szolgáltatások mindenkori listája megtalálható a Szolgáltató
honlapján, továbbá a Sportközpont recepcióján, ugyanígy az igénybe vehető
szolgáltatásokra vonatkozó árlista a jelen pontban hivatkozott helyeken kerül
közzétételre.

13)

Napijegy: a vásárlásnapján egyszeri belépésre jogosít nyitvatartás időben, maximum 3
óra terem,- és szolgáltatás (kivéve: masszázs, fodrászat, kozmetika) használatra.

14)

Bérlet: olyan szerződés a Szolgáltató és a Vendég között, amely a Sportközpont
szolgáltatásainak több alkalomra vagy meghatározott időszakra történő igénybevételét
biztosit́ ja. A bérlet a Vendég személyéhez kötött szolgáltatást, a bérlet megvásárlásával
kizáró lag a Vendég veheti igénybe a Sportközpont szolgáltatásait.
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15)

Mind a napijegy, mind a bérlet megvásárlásának feltétele a „Belépő Nyilatkozatban”
foglalt valamennyi szükséges adat megadása, valamint a „Belépő Nyilatkozatban”
foglaltak maradéktalan elfogadása, a szükséges nyilatkozatok megtétele.

16)

Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: személyi edzés, csoportos órák,
szolárium használat, fodrászat, masszázs, kozmetika, egyes alakformáló gépek. A külön
díj ellenében igánybe vehető szolgáltatások árainak mindenkori listája elérhető a
Sportközpont honlapján és a recepción.

17)

A Sportközpont valamennyi szolgáltatásának megfizetése előre, a szolgáltatás
igénybevételét megelőzően történik, készpénz, bankkártya, vagy egyéb a Sportközpont
által lehetővé tett fizetési módokon.

III.

Vendég jogai és kötelezettségei:

18)

A Vendég köteles a szolgáltatások ellenértékét kiegyenlit́ eni a belépési nyilatkozat
aláiŕ ását követően.

19)

A Vendég köteles gondoskodni arró l, hogy a 14-és 18 év közötti gyermeke csak felnőtt
előzetes jóváhagyásával - melyet a szülő aláiŕ ásával bizonyit́ - veheti igénybe a
szolgáltatásokat.

20)

A Vendég köteles a Sportközpont mindenkor hatályos házirendjét betartani, amely a
Sportközpont honlapján és a Sportközpont recepcióján érhető el.

21)

A Vendég sem a bérletet sem a napijegyet nem adhatja át másnak, ekként a Vendég
tudomásul veszi, hogy a bérlet és a napijegy kizárólag őt jogosit́ ja fel a belépésre.

22)

A Vendég az általa a Sportközpont teljes területén szándékosan vagy gondatlanul okozott
kárt köteles megtérit́ eni. A helyiségekben vagy annak berendezési tárgyaiban okozott
kárt a Vendégnek meg kell térit́ enie, az aktuális árat a Szolgáltató közli a Vendéggel.

23)

A Vendég panaszt tehet, és kérheti panaszának üzemeltető általi kivizsgálását. A panasz
felvételének helye: a Sportközpont recepció ja vagy a baseline.mma@gmail.com e-mail
cím. A Szolgáltató köteles valamennyi panaszt 15 munkanapon belül megfelelően
kivizsgálni, és amennyiben a panasz írásban érkezett részére, úgy a megadott határidőben
írásban köteles vizsgálatának eredményét és tapasztalatait megosztani a bejelentővel.

24)

A Vendég a jelen ÁSZF elfogadásával szavatolja, hogy:
a)

nagykorú, cselekvőképes személy, munkával megszerzett keresményével
önállóan rendelkező 14. életévét betöltött kiskorú személy vagy jogi személy
képviseletére jogosult képviselő;

b)

elolvasta, megértette, a jelen ÁSZF tartalmát és feltételeit;
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c)

elolvasta és megértette a Társaság, illetve a Sportközpont adatvédelemi
szabályzatát és Házirendjét;

d)

a Sportközpont szolgáltatásainak igénybevétele során felelősségteljes magatartást
tanúsít, és más Vendégekkel, látogatkkal szemben jóhiszeműen, együttműködően
és tiszteletteljesen viselkedik;

25)

Amennyiben a Vendég bármely szavatossági nyilatkozata hamisnak bizonyul, úgy az
súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Társaság által nyújtott szolgáltatás azonnali
beszüntetését vonhatja maga után, illetőleg a Társaság az általa legmegfelelőbbnek ítélt
szankció alkalmazására jogosult.

IV.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

26)

A Szolgáltató biztosit́ ja a szolgáltatások szakszerű, biztonságos és megfelelő sziń vonalon
történő teljesit́ ésének személyi és tárgyi feltételeit a Sportközpont területén, melynek
nyitvatartási ideje: Hétfő –péntek 6.00 -23.00 Szombat: 8.00 -20.00 Vasárnap: 8.00 20.00. A Sportközpont mindenkori nyitvatartási ideje a bejárati ajtón, illetve a honlapon
kerül feltüntetésre.

27)

A Szolgáltató jogosult időről időre módosit́ ani a Sportközpont nyitvatartási rendjét, és
azt köteles saját honlapján (www.baseline.hu) közzétenni, valamint telephelyén
kifüggeszteni, és ezzel a Vendéget tájékoztatni. A Szolgáltató egyoldalú határozattal
lerövidit́ heti a nyitva tartási időt, a Vendég köteles ezen megváltozott nyitvatartási rendet
megtartani, ezzel kapcsolatosan semminemű kifogást vagy követelést nem érvényesit́ het.

28)

A Szolgáltató jogosult annak ellenőrzésére, hogy a bérletet használó személy
megegyezik-e azzal a személlyel, akit a Szolgáltató Vendégként nyilvántart.

29)

A Szolgáltató által alkalmazott Házirend bármely elő iŕ ásának megsértése, az utasit́ ások,
illetőleg az egyes szolgáltatásokhoz elő iŕ t követelmények teljesit́ ésének megtagadása a
Sportközpontból való kizárást és ezzel egyidejűleg a szerződés megszűnését vonhatja
magával.

30)

A Vendég a Sportközpont berendezéseit és szolgáltatásait saját felelő sségére, mindenkori
egészségi állapotának megfelelően veszi igénybe. A Sportközpont berendezéseinek
használata és a szolgáltatások igénybevétele közben keletkezett balesetért a Szolgáltatót
felelősség nem terheli.

31)

Amennyiben a Vendég a Sportközpont házirendjét nem tartja be, a Sportközpont
berendezéseiben anyagi vagy egyéb kárt okoz, azért teljes mértékben a Vendéget terheli
valamennyi kártérítési felelő sség, valamint vele szemben a szolgáltatás további
igénybevétele megtagadható. A Házirendben foglalt kötelezettségek megsértése alapjá n
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a Szolgáltató vagy képviselője jogosult követelni, hogy a szabályok megsértője a
Sportközpont területét hagyja el, és adott esetben az okozott kárt teljeskörűen térit́ se meg.
32)

A Házirendben foglalt és a általában elvárható magatartási szabályok megsértőjével,
illetőleg a károkozóval fennálló szerződést a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal
felmondani.

33)

Amennyiben a Vendég nem teljesit́ ette a Szolgáltatóval szemben bármely jogcímen
fennálló fizetési kötelezettségét, úgy ennek teljesit́ éséig a Szolgáltató jogosult
visszatartani szolgáltatásait és a Vendég számára A Sportközpont területére történő
belépést megtagadni.

34)

A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a Sportközpont területére (amely alatt
értendő a Sportközpont parkolóterülete is) bevitt tárgyak eltulajdonit́ ásáért,
megrongálásáért, megsemmisüléséért, iǵ y az ö ltözőszekrényben elhelyezett értékekért
sem.

35)

A Szolgáltató felelősséget vállal azokért a károkért, melyeket alkalmazottai a Vendégnek
okoznak – kivéve azokat, melyek a Szolgáltató alkalmazottain és Vendégkörén kiv́ ül eső
elhárit́ hatatlan ok miatt következtek be, vagy melyek bekövetkeztében a Vendég is
közrehatott.

36)

A Vis major nem minő sül szerződésszegésnek, amennyiben vis major vagy annak
következményeinek fennállása alatt a Szolgáltató kötelezettségeinek teljesit́ ését
felfüggeszti. Vis majornak tekinthető a Szolgáltató ellenőrzési körén kiv́ üli esemény,
többek között a terror- ill. harcászati cselekmény, járvány, természeti katasztrófa, a
rendezvény résztvevőinek biztonságát veszélyeztető idő járási körülmény. Vis major
esetén a Szolgáltató köteles értesit́ eni a vendégeket, továbbá meg kell tegyen minden
ésszerű lépést a vis major esemény hatásának csökkentésére. Ezek közé tartozik a
meghirdetett órák időpontjának elhalasztása is, továbbá a megvásárolt bérletek
felhasználhatósági idejének kiterjesztése.

37)

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásra szó ló Szerződést azonnali hatállyal felmondani,
iǵ y a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

38)

a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott sporteszközöket,
használati tárgyakat, berendezéseket, illetve a Sportközpont egyéb helyiségeit,
a)

a Vendég a helyiségek/helyiség biztonságát veszélyezteti, a Szolgáltató
alkalmazottaival vagy a Sportközpont Vendégeivel fenyegetően viselkedik,
alkohol, drogok, vagy egyéb tudatmódosító szerek befolyása alatt áll,

b)

a Vendég fertőző betegségben szenved,
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c)

a Vendég nem teljesit́ i a fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

V.

Vegyes és záró rendelkezések

39)

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgár i
törvénykönyvrő l szó ló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai az irányadóak.

40)

A felek a vitás kérdéseket elsősorban békés úton, tárgyalás útján kiv́ ánják rendezni.
Amennyiben a peren kiv́ üli egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre a
szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésbő l eredő vitás kérdéseik alkalmára
kikötik értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság/Fővárosi Törvényszék
kizáró lagos illetékességét.

41)

Jelen megállapodás a Feleknek a megállapodás tárgyában létrejött valamennyi feltételét
tartalmazza. A jelen megállapodás megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott
szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem
képezik a jelen megállapodás részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a
Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet
egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott
üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen
alkalmazott szokás.

42)

A jelen ÁSZF és a Társaság szabályzatai a Társaság szellemi alkotásai. A Felhasználó és
Vásárló minden külön jogcselekmény nélkül, az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a
Társaságnak a szellemi alkotáshoz fűződő vagyoni és személyhez fűződő jogait elismeri,
és azokat köteles tiszteletben tartani. A Társaság a fentiek szerinti jogai sérelme esetén a
szellemi alkotások védelmére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
jogosult eljárni.

43)

A Társaság jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani. A Társaság
az ÁSZF módosításáról szóló hirdetményét – annak hatálybalépését legalább 15 (tizenöt)
nappal megelőzően – köteles a Honlapon közzétenni.

44)

A Vendég felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, illetve arról a Társaságnál
vagy a Társaság honlapján tájékozódjon.

45)

A Vendég a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:
Fogyasztóvédelmi Főosztály – amely 2017. január 1-től a Fővárosi Kormányhivatal V.
Kerületi Hivatalának részeként működik
Címe:
1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
Telefon: +36 1 450-2598
Email címe: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
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Budapesti Békéltető Testület
Cím: Budapest, Krisztina krt. 99, 1016
Telefonszám: +36 1 488 2131
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Email címe: bekelteto.testulet@bkik.hu
Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy jelen ÁSZF a Sportközpont Adatvédelmi Szabályzatával
és Házirendjével együttesen értelmezendő, amely dokumentumok elhelyezésre kerültek a
Sportközpont honlapján (baseline.hu) és a recepción.
Budapest, 2020. május 19.

Baseline MMA Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint a
BASELINE SPORT ARÉNA üzemeltetője
Szabó Attila ügyvezető
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