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• Pályafoglalás kizárólag előzetes regisztráció után engedélyezett.
• Alkalmi pályafoglalás csak az adott naphoz képest a következő két hétre lehetséges.
• Pályahasználat kizárólag a foglalási rendszerben szereplő foglalások alapján enge-

délyezett.
• Pályafoglalásra a rendszeren kívül nincs lehetőség.
• A foglalásokat érkezési sorrendben fogadjuk be.
• Kizárólag egész órát lehetséges foglalni, mely 55 perc pályahasználatot biztosít az 

ügyfélnek.
• Regisztráció és pályafoglalás minden ügyfél saját fiókján keresztül lehetséges csak. 

Ebben segítséget munkatársaink az irodában tudnak nyújtani.
• Más ügyfél fiókján (és nevében) foglalt pályahasználat nem lehetséges (kivételt ké-

pez, ha a pályafoglalást kivitelező ügyfél is részt vesz a pálya használatában).
• A szabadtéri szezon idején az időjárás következtében elmaradó órák díját jóváírjuk az 

ügyfél kreditszámláján.
• A pályafoglalás nem mondható le, illetve módosítható a foglalást megelőző 48 órá-

ban.
• Utólagos fizetésre nincs lehetőség.
• Pályafoglalás kizárólag előzetes fizetés vagy már feltöltött kredit ellenében lehetsé-

ges.
• A rendszerben a pályadíj megosztása nem lehetséges az ügyfelek között.
• Az online rendszerbe feltöltött összeget nem áll módunkban kifizetni és/vagy vissza-

utalni.
• A szabadtéri szezon során – az időjárás következtében vagy a klub hibájából elmara-

dó órákat kivéve – a le nem játszott órák díját nem áll módunkban jóváírni az ügyfél 
kreditszámláján.

• Az ügyfél számláján szereplő kredit nem vihető át a következő szezonra, azaz a sze-
zon lezárultával a fennmaradó kreditösszeget az ügyfél elveszíti.

• Szezonkezdetkor fennálló élő tartozás esetén az ügyfél fiókja zárolásra kerül a tarto-
zás rendezéséig.

• Szezonbérletben foglalt időpont lemondása esetén a foglalás összegét az ügyfél kre-
ditszámlájára jóváírjuk.
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• Szezonbérlet foglalásra csak limitált ideig, minden szezon elején van lehetőség.
• A szezonbérlet foglalását engedélyező időszak lejárta után kizárólag alkalmi pálya-

foglalás lehetséges.
• Az online rendszeren keresztül kiküldött marketing célú hírlevelek küldésének jogát 

fenntartjuk.
• A Klub fenntartja az online rendszerben kivitelezett foglalások egyoldalú módosítási 

jogát.
• A Klub fenntartja a szezonbérlet, illetve az alkalmi pályafoglalás árának egyoldalú 

módosításának jogát.
• A Klub fenntartja magának a jogot, hogy ügyfelet vagy regisztrálni kívánó felhasználót 

kitiltson, fiókját zárolja, korlátozza.
• A mindenkori használati rend és szabályzat módosításának jogát fenntartjuk.


