
 

Vásárlás előtti tájékoztatás 
A vásárlás előtti tájékozódás fontossága 

Az internetes vásárlás az úgynevezett távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, azaz a 

szerződéskötésre a kereskedő/szolgáltató és a fogyasztó/vendég egyidejű jelenlétének hiányában 

kerül sor. Ezért a vásárlással kapcsolatos lényeges információkat (a szolgáltató adatai, a vásárlás 

folyamata, ajánlati kötöttség, díjfizetés, számlázás, szállítás, az elállási jogának gyakorlása), a 

szavatossággal kapcsolatos fontos információkat (kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás, 

igényérvényesítés, panaszkezelés) valamint fogyasztóvédelmi hatóságnál, békéltető testületnél, az 

európai uniós vitarendezési platformon, illetve a bíróságon kezdeményezhető jogérvényesítési 

lehetőségeket a weboldalunk láblécében található Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

dokumentumban foglaltuk össze Neked. Kérjük, a vásárlásod/foglalásod előtt tanulmányozd ezt az 

ÁSZF-et! (ÁSZF megtekintése) 

Az oldalainkon szereplő termékeket, szolgáltatásokat a mellettük szereplő bruttó áron értékesítjük, 

tehát a feltüntetett ár az ÁFA-t tartalmazza! 



 

A bruttó díjakon felül egyéb felmerülő költséggel nem kell kalkulálni. 

A következő fizetési módokat tudjuk biztosítani a számodra: 

Személyes fizetéssel a gokartpályán előre foglalás nélküli esetben készpénzzel, bankkártyával vagy 

SZÉP-kártyával. Ilyen előre foglalás nélküli esetben számolnod kell azzal a lehetőséggel, hogy 

érkezésedkor nem biztos, hogy lesz szabad lehetőség és arra várni kell. 

Banki átutalással (Előre utalás): A pályafoglalás díját lehetőség van banki átutalással is kifizetni. 

Amennyiben ezt a módot választod, az utaláshoz díjbekérőt küldünk. 

Bankkártyával, biztonságos fizetési felületen (BORGUN) keresztül.  

Kérjük, minden esetben őrizd meg a Rendelésszámodat (ez egyben azonosítóként is funkcionál), 

melyet a rendelést visszaigazoló e-mail is tartalmaz! 

 



Szolgáltatásunkkal kapcsolatos bármely kérdésedet felteheted az info@gokartvac.hu e-mail címen, 

vagy telefonon a +36-30-360-1015-ös telefonszámon. 

 

A személyes adataid védelme 

A vásárlás során megadott személyes adataidat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük a 

szerződés létrehozása, annak teljesítése céljából továbbá a ránk vonatkozó jogi (számviteli, 

fogyasztóvédelmi) kötelezettségek teljesítése érdekében. 

Az Adatvédelmi Tájékoztatónk a láblécben olvasható, ebben adunk tájékoztatást az érintetti jogok 

gyakorlásáról is. Kérjük, a vásárlás előtt ismerkedj meg ezzel a dokumentummal is!  

Weboldalunkon történő keresgéléshez kellemes időtöltést és jó vásárlást/időpontfoglalást 

kívánunk! 

 

Gokart Vác Kkt. 
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