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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Név: Wheel Nuts Cyclotouring, Unipessoal Lda. 

Cím: R. Padre António Francisco de Sousa 65 1º Tras. 4475-314 Nogueira da Maia, Portugal 

Telefonszám: +351 938 076 430 

Adószám: PT 513743537 

 

Foglalás 

A lehető leghamarabb jelentkezz az általad kiválasztott kerékpártúránkra vagy egyéb 

szolgáltatásunkra, ezzel biztosítva számodra a szabad helyet. Legegyszerűbben a 

honlapunkon keresztül jelentkezhetsz, ott az adott túra mellett a regisztrációs mezőnél 

mindig fel van tüntetve a szabad helyek száma. Amennyiben egy csoport/túra betelt, úgy 

nincs módod jelentkezni, másik időpontot kell választanod. Ha nincsen számodra megfelelő 

időpont egy bizonyos túrára, vedd fel velünk a kapcsolatot, lehetőségeinkhez képest 

megpróbáljuk megoldani a problémát. 

Több napos kerékpártúrák/rendezvények: 

A jelentkezésedet követően maximum 5 munkanapon belül legalább a túra előlegét be kell 

fizetned, ez garantálja számodra a helyet a túrán. Ez a mindenkori túra összegének a 20%-a, 

és minden túránk leírásában szerepel a konkrét összeg. Amennyiben ez nem történik meg, 

azt a cégünk a túra visszamondásaként kezeli, és a jelentkezésedet töröljük! Mindaddig nem 

foglalunk számodra szállást illetve programot, amíg az előleg nem érkezik meg hozzánk! A 

fennmaradó összeget 45 nappal a túra megkezdése előtt szükséges kiegyenlíteni. Akárcsak 

az előlegnél, ha ez a befizetés nem történik meg, azt szintén visszamondásként kezeljük, 

foglalásodat töröljük, ez esetben nem áll módunkban az előleget visszafizetni! 

Egy napos kerékpártúrák/rendezvények: 

A jelentkezésedet követően maximum 5 munkanapon belül a túra teljes árát be kell fizetned, 

ez garantálja számodra a helyet a túrán. Amennyiben ez nem történik, meg azt a cégünk a 

túra visszamondásaként kezeli, és a jelentkezésedet töröljük! Mindaddig nem foglalunk 

számodra programot, amíg a befizetés nem érkezik meg hozzánk! 
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Fizetés: 

A befizetés banki átutalással a Wheel Nuts Cyclotouring, Unipessoal Lda. bankszámlájára 

történik, a tranzakció költsége mindig az utaló félet terheli! Sikeres jelentkezést követően 

mindig kapsz egy e-mail-t tőlünk, ez egyben megerősíti is jelentkezésedet is. Az egyes túrák 

feltüntetett árai ÁFA-t tartalmazzák! Ha problémád adódik a fizetéssel bármilyen okból 

kifolyólag, vagy nem tudod teljesíteni a fenti feltételeket, de mindenképpen szeretnél részt 

venni a túrán, lépj velünk kapcsolatba, hogy közösen megoldást találjunk a problémára! 

Átjelentkezés, lemondás: 

A jelentkezésed lemondására van lehetőség, melyek az alábbi feltételek szerint alakulnak: 

Több napos kerékpártúrák/rendezvények: 

Amennyiben a regisztrációt követően meggondolod magad, feltétlenül tájékoztass 

Bennünket! Ebben az esetben az induláshoz képest 45 napon kívüli lemondás, vagy másik 

túrára való átjelentkezés ingyenes. Átjelentkezés esetén, ha a választott túra magasabb 

értékű, a díjkülönbözet a résztvevőt illeti, ha alacsonyabb értékű, a Wheel Nuts Cyclotouring, 

Unipessoal Lda. köteles a különbözetet a jelentkezőnek megtéríteni. A lemondási és 

átjelentkezési feltételek általános esetekben a következőképpen alakulnak: 

- 45-20. napok között: a részvételi költség 45 százaléka kerül levonásra. 

- 20-11. napok között: a részvételi költség 75 százaléka kerül levonásra. 

- 10 napon belül: a részvételi költség 100 százaléka kerül levonásra. 



 

 

Wheel Nuts Cyclotouring, Unipessoal Lda. 
R. Padre A. Francisco de Sousa 65. 1ºCT, 4475-314 Nogueira da Maia, Portugal 

Tel.: +351 938 076 430 

info@wncyclotouring.pt 

 Egy napos kerékpártúrák/rendezvények: 

 Az induláshoz képest 10 napon kívüli lemondás, vagy másik túrára való átjelentkezés 

ingyenes. Átjelentkezés esetén, ha a választott túra magasabb értékű, a díjkülönbözet a 

résztvevőt illeti, ha alacsonyabb értékű, a Wheel Nuts Cyclotouring, Unipessoal Lda. köteles 

a különbözetet a jelentkezőnek megtéríteni. A lemondási és átjelentkezési feltételek 

általános esetekben a következőképpen alakulnak: 

- 10-5. napok között: a részvételi költség 45 százaléka kerül levonásra. 

- 5-2. napok között: a részvételi költség 75 százaléka kerül levonásra. 

- 2-0. napon belül: a részvételi költség 100 százaléka kerül levonásra. 

Változtatások és visszamondások a Wheel Nuts Cyclotouring részéről: 

Mivel utazásunk során az időjárás változékony lehet és felmerülhetnek egyéb akadályok, 

ezért a Wheel Nuts Cyclotouring, Unipessoal Lda. és túravezetői mindenképpen fenntartják a 

jogot, hogy rossz idő, és egyéb események esetén – eső, köd, rossz látási viszonyok, viharok, 

sztrájkok, sérülések (úgyfél és/vagy túravezető), háború, terror támadás, stb. – 

megváltoztassák és/vagy lemondják a programot. Ez jelentheti a különböző látnivalók vagy 

túrák sorrendjének cseréjét, módosulhatnak vagy el is maradhatnak túrák a résztvevők 

biztonsága, egészségének védelme érdekében. Ebben az esetben mindenképpen igyekszünk 

egyéb más programot szervezni. Ez lehet egy másik, könnyebb túra, vagy városnézés. A túra 

részt vevői minden ilyen esetben még időben információt kapnak a lehetséges 

változtatásokról.  

Amennyiben a szervezés során a csoport létszáma nem éri el a minimum létszámot, 14 

nappal indulás előtt a Wheel Nuts Cyclotouring, Unipessoal Lda. lemondhatja az utazást. 

Ebben az esetben az addig befizetett részvételi költség maradéktalanul visszajár, vagy 

beszámítható más utazásra, egyéb kártérítésre a résztvevők nem jogosultak! Amennyiben a 

túrákon a résztvevő/k bármilyen okból elhagyják a csoportot, vagy félbeszakítják utazásukat, 

a Wheel Nuts Cyclotouring, Unipessoal Lda. nem téríti vissza a túra díját, egyéb kárpótlást 

nem fizet! A Wheel Nuts Cyclotouring, Unipessoal Lda. által szervezett túrával és egyéb 

programokkal kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek, ennek 

hiányában alávetik magukat a Porto Városi Bíroság (Tribunal da Relação do Porto) 

illetékességének. A túráink leírásában szereplő napi távolságok tájékoztató jellegűek, 

minimális eltérések a túrák megtétele közben változhatnak (útlezárások, kisebb kerülők, 

több látványosság megtekintése). 
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Biztonság 

Összes kerékpáros túránkon illetve egyéb kerékpáros rendezvényünkön résztvevők biztosítva 

vannak, a portugál ” Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de maio „ törvény és annak a „ Artigo 

27º ” bekezdésének megfelelően. Magába foglalja a személyenkénti baleset biztosítást 

(Kötvény szám: 203510814 - Allianz Portugal), ami fedezi az egészségügyi kiadásokat 3792,24 

€-ig, halál vagy tartós rokkantság esetén 21.664,20 €-ig. Rendelkezünk továbbá korlátolt 

felelősségű biztosítással is (Kötvény szám: 203510802 - Allianz Portugal), amelynek az 

összege a 50.000,00 €-ig terjed. 

Vezetett kerékpártúráinkon a túravezető utasításait minden résztvevőnek be kell tartania, 

ezzel garantálva a csoport és az egyének biztonságát. A célunk, hogy mindenki kellemesen 

érezze magát a túráink alatt, ezért elengedhetetlen a felelős magatartás mindkét fél részéről. 

A túrák teljesítéséhez kerékpáros tapasztalat szükséges és némi elhivatottság a kerékpározás 

iránt. Lényeges továbbá, hogy a résztvevők megfelelően uralják a kerékpárt, tisztában 

legyenek a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályokkal, kerékpáros sisakot minden 

körülmények között viseljenek, továbbá ne jelentsenek veszélyt magukra, társaikra, illetve az 

utakon közlekedőkre. 

Felelősség: 

A Wheel Nuts Cyclotouring-tól kölcsönzött kerékpárokért minden esetben a kölcsönző fél a 

felelős. Ez vonatkozik a kerékpárokban nem megfelelő használat miatt keletkezett károkra, 

lopás kárra vagy egyéb más sérülésre. Amennyiben kár éri a kölcsönzött kerékpárokat, 

legyen az vezetett vagy egyéni kerékpártúrán, azt a kölcsönző félnek kell megtérítenie a 

Wheel Nuts Cyclotouring, Unipessoal Lda. felé. Egyéni túrákon, ha technikai problémád akad 

a kerékpárral a túra közben, értsd például defekt, láncszakadás, stb. ami a használatból 

adódhat, annak javításáért szintén a kölcsönző fél a felelős. 

Fényképek: 

A túrák során fotók készülnek. A résztvevő/k egyetért azzal, hogy ezen fényképeket a Wheel 

Nuts Cyclotouring, Unipessoal Lda. a saját programjainak hirdetésére, illetve egyéb 

reklámcélokra felhasználhatja, amennyiben a képen szereplő személy nem nagyobb, mint a 

kép teljes méretének 15%-a, és amennyiben a túra indulása előtt ezt kifejezetten meg nem 

tiltja. 
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Nyilatkozat: 

A fent leírtakat elolvastam és elfogadom, a kerékpártúrára/rendezvényre való 

jelentkezésemmel létrejön a Wheel Nuts Cyclotouring, Unipessoal Lda. és az Ügyfél közötti 

utazási szerződés. 


