Foglalási feltételek
Utolsó módosítás: 2014. április 6.
MEGJEGYZÉS MINDEN FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. OLVASSA EL A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEKET, MIELŐTT
EZT A WEBOLDALT, WWW.ROVIA.COM VAGY BÁRMELYIK ALDOMAINJÉT (XXX.ROVIA.COM) (EGYÜTTESEN A
„WEBOLDALAK”) HASZNÁLNI KEZDENÉ. A WEBOLDALAKON VALÓ TALLÓZÁSSAL, AZOK HASZNÁLATÁVAL
ÖN JELZI, HOGY BELEEGYEZIK ÉS EGYETÉRT A JELEN FELTÉTELEKKEL. A WEBOLDALAK HASZNÁLATA ÉS
A HOZZÁJUK VALÓ HOZZÁFÉRÉS AZ ALÁBB ISMERTETETT FOGLALÁSI FELTÉTELEK SZERINT TÖRTÉNIK
(„FELTÉTELEK”). AMENNYIBEN NEM ÉRT EGYET A JELEN MEGÁLLAPODÁS MINDEN FELTÉTELÉVEL,
KÉRJÜK, AZONNAL FEJEZZE BE A WEBOLDALAK HASZNÁLATÁT.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Weboldalak Ön részéről való használatának feltételeként Ön szavatolja, hogy (i) Ön legalább 18 éves; (ii)
rendelkezik kötelező érvényű kötelezettségek vállalásához szükséges jogképességgel; (iii) Ön a Weboldalakat a jelen
feltételek figyelembe vételével fogja használni; (iv) Ön ezeket a Weboldalakat kizárólag törvényes célú foglalások
megtételére használja saját, vagy olyan személy(ek) érdekében, aki(k) részéről Ön erre jogilag felhatalmazást kapott;
(v) Ön tájékoztatja az ilyen más személyeket azokról a Feltételekről, melyek az Ön részéről az ő érdekükben tett
foglalásokra vonatkoznak, beleértve az ilyen foglalásokra vonatkozó összes szabályt és korlátozást is; (vi) az Ön
részéről a Weboldalakon megadott valamennyi információ valós, pontos, érvényes és teljes, és (vii) ha Ön rendelkezik
Rovia fiókkal, Ön védi fiókinformációit, továbbá felügyeli és felelős marad fiókjának bármely Ön általi és bárki más
általi használata esetén. Fenntartjuk a jogot arra, hogy saját belátásunk szerint bárki esetében megtagadjuk a
Weboldalakhoz, és az ajánlott szolgáltatásainkhoz való hozzáférést, bármikor és bármely okból, beleértve - de nem
korlátozva erre - a jelen Feltételek megsértését.
1. FELELŐSSÉG
A Rovia, LLC („Rovia”) a weboldalakon keresztül megtett bármely utazás foglalását teljesíti, és ügynökként eljárhat az
Ön útitervében szereplő légitársaságok, utazásszervezők, hajózási társaságok, szállásadók, autókölcsönzéssel
foglalkozó vállalkozások, repülőtér-üzemeltetők és bármely más utazási szolgáltatást nyújtó szolgáltatók
(„szolgáltatók”) nevében. Nem vagyunk felelősek az ilyen szolgáltatók, alkalmazottaik és/vagy ügynökeik vagy
alvállalkozóik tetteiért vagy mulasztásaiért, vagy szolgáltatásaik, időterveik vagy szerződéseik tiszteletben tartásának
elmaradásáért. TOVÁBBÁ, NEM VAGYUNK FELELŐSEK BÁRMELY KÁRÉRT ÉS/VAGY KÉSEDELEMÉRT, AMELY
BETEGSÉGBŐL, JÁRVÁNYÜGYI KÖRÜLMÉNYEKBŐL, LOPÁSBÓL, MUNKAÜGYI VITÁKBÓL, CSŐDBŐL,
MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSBÓL, KARANTÉNBŐL, KORMÁNYZATI MEGSZORÍTÁSOKBÓL, IDŐJÁRÁSI
OKOKBÓL,
VULKANIKUS
TEVÉKENYSÉGBŐL,
FÖRLDRENGÉSBŐL,
TERRORIZMUSBÓL,
TERRORFENYEGETETTSÉGBŐL, VAGY MÁS, AZ ELLENŐRZÉSI KÖRÜNKÖN KIVÜL ESŐ OKBÓL KÖVETKEZIK
BE. NEM VAGYUNK FELELŐSEK BÁRMELY JÁRULÉKOS KÖLTSÉGÉRT, ELMARADÁSOKÉRT,
KÉSEDELMEKÉRT, CSATLAKOZÁSOK EL NEM ÉRÉSÉÉRT, ÚTVONAL MEGVÁLTOZTATÁSÁÉRT, VAGY
BÁRMELY KORMÁNYZATI HATÓSÁGI CSELEKEDETÉRT.
2. VESZÉLYEK
Nincs külön tudomásunk idegenrendészeti követelményekről, nem biztonságos feltételekről: egészségügyi veszélyek,
időjárási veszélyek, szállítói csőd, vagy bármely utazási típus megfelelősége mozgáskorlátozottak számára. Az USA
állampolgárokra vonatkozó idegenrendészeti követelményekért és külügyminisztériumi utazási ajánlásokért lépjen a
következő weboldalra: http://travel.state.gov. Ha Ön nem USA állampolgár, látogassa meg saját országa weboldalát,
hogy többet tudjon meg a célországába való belépés követelményeiről.
Az USA állampolgárai a külföldi egészségügyi követelményeket és veszélyeket itt ismerhetik meg: http://www.cdc.gov.
Más országok állampolgárai saját országukban keressenek információkat. Ön viseli a teljes felelősséget bármely - és
az összes - célországára (célországaira) és átszállási pontjaira vonatkozó útlevéllel, vízummal, oltással vagy más
belépési követelménnyel kapcsolatos feltétel ellenőrzése és érvényesítése tekintetében, továbbá Ön felel minden
egészségügyi, biztonsági, politikai stabilitási, munkaügyi vagy polgári munkaügyi vagy polgári nyugtalansági
körülmény ismeretéért és érvényesítéséért. Ön ezennel mentesít bennünket bármilyen igény alól, amely részben vagy
egészben a jelen pontban említett veszélyekből és bármely más, a felelősségi körünkön kívüli okokból állt elő, és
bármely más ránk vonatkozó igényét az utazásáról való visszatérést követő 30 napon belül nyújtja be. Minden igényt
írásban kell benyújtani és ajánlott levélben kell megküldeni az 5100 Tennyson Pkwy, Plano, Texas 75024 címre.
3. JEGYELADÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
Ön tudomásul veszi és megérti, hogy a légitársaságok a jegyek kibocsátása előtt bármikor felemelhetik áraikat. A
legtöbb légitársaság lemondási díjakat és akár 100%-ig terjedő büntetődíjakat alkalmaz sok engedményes jegyre. A
legtöbb utazásszervező, hajózási társaság és néhány üdülőszálló is alkalmaz lemondási és büntetődíjakat. Kifejezett
eltérő rendelkezés hiányában Önnek azt kell feltételeznie, hogy az összes vásárlás nem visszatéríthető. Kérjük,
tekintse át minden légitársaság, utazásszervező, hajózási társaság, üdülőszálló és bármely más ide vonatkozó
szolgáltató alkalmazandó szabályait, mielőtt foglalását megteszi. Azzal, hogy foglalását a Rovián keresztül teszi meg,
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Önről azt feltételezzük, hogy megismerte bármely - és az összes - feltételt, melyeket az Ön foglalásában résztvevő
szolgáltatók alkalmaznak.
4. REPÜLŐJÁRATOK KÉSÉSEI
Napjainkban a repülőjáratok késései gyakran előfordulnak. Ha járata bármely okból késik, a légitársaságok törvény
szerint nem kötelesek az Ön utazás közben felmerült költségeit fedezni, mint pl. étkezések, szállodák, adók és
telefonhívások. HATÁROZOTTAN JAVASOLJUK, HOGY SZEREZZEN BE ELŐRE UTAZÁSI BIZTOSÍTÁST
ÖSSZES UTAZÁSI TERVÉHEZ.
5. ELLENŐRIZZE ÚTITERVÉT
Amint megkapja foglalása szerinti útitervét, alaposan ellenőrizze, hogy meggyőződjön az abban foglalt dátumok,
időpontok, viteldíjak és árak helyességéről. Ha elmulasztja útiterve ellenőrzését, nem vállalunk felelősséget az ebből
következő veszteségekért és kényelmetlenségekért.
6. MENETRENDVÁLTOZÁSOK
A menetrendváltozások elég gyakran előfordulnak. Arra ösztönözzük, hogy indulása és visszatérése előtt ismételten
ellenőrizze járatai időpontjait.
7. HAJÓUTAK, TÚRÁK, EGYÉB CSOMAGOK ÉS ALL-INCLUSIVE ÜDÜLŐSZÁLLÓK
Ha Ön egy utazást lefoglal, a foglalás időpontjában elkérjük az utazásszervező előlegének vagy a teljes kifizetés
összegét. A fizetendő összegek szolgáltatók szerint változóak. Nem hagyunk jóvá, illetvenem javaslunk kiválasztott
szolgáltatókat; szerepünk a foglalás elősegítésére korlátozódik. Miután a Weboldalakon elkészítette foglalását,
előfordulhat, hogy a szolgáltató kívánsága szerint a foglalás véglegesítéséhez megküldünk Önnek egy szerződést,
azzal a kéréssel, hogy írja alá és küldje hozzánk vissza azt. A szerződés és a Feltételek közötti ellentmondások
esetén az utóbbi az irányadó.
Ön tudomásul veszi, hogy néhány, harmadik félnek minősülő, egyes szolgáltatásokat és/vagy tevékenységeket ajánló
szolgáltató igényelheti, hogy mielőtt igénybe veszi az általa ajánlott szolgáltatást és/vagy részt vesz a
tevékenységben, aláírja a felelősségük kizárását. Ön érti, hogy bármely szállítói szabály és korlátozás megsértése
foglalásának (foglalásainak) törlését, hozzáférésének elutasítását a vonatkozó utazási termékhez vagy
szolgáltatáshoz, az ilyen foglalás(ok)ért befizetett összegek bánatpénznek tekintését, és/vagy számlájának az ilyen
megsértés miatt felmerült költségeinkkel való megterhelését eredményezheti.
8. VÉGSŐ KIFIZETÉS
Minden nyaralási utazáshoz ki kell fizetnie a teljes összeget, mielőtt a jegyeket és a vonatkozó dokumentumokat a
rendelkezésére bocsátanánk.
9. JEGYELADÁSI ÉS PÉNZVÁLTÁSI DÍJAK
A Weboldalakon keresztül foglalt jegyek esetében Ön elfogadja, hogy jegyenként 6,00 USD jegyeladási díjat fizet
nekünk, hacsak Ön nem teljes jogú Regisztrált Rovia Preferált Vásárló, Rovia LTC, vagy DreamTrips tag, mely
esetekben a 6,00 USD díjtól eltekintünk. Ha egy új jegyet kell kibocsátanunk egy már kiadott jegy lecserélésére, Ön
elfogadja, hogy 20,00 USD díjat fizet a cseréért.
10. REPÜLŐJÁRATOK, TÚRÁK, HAJÓUTAK, EGYÉB CSOMAGOK, és ALL-INCLUSIVE ÜDÜLŐSZÁLLÓK
LEMONDÁSA
Amennyiben törli repülőjáratát, Ön elfogadja, hogy a légitársaság által alkalmazott bármely visszatérítési korlátozást
meghaladóan személyenként 10,00 USD lemondási díjat fizet nekünk. Ha egy nyaralási utat mond le, Ön elfogadja,
hogy személyenként 20,00 USD lemondási díjat fizet nekünk, amely összeggel a hitelkártyáját terheljük meg. Ez a
terhelés a szolgáltatók részéről kirótt bármely lemondási díj (vagy visszatérítési korlátozás) felett kerül kiszabásra.
11. LÉGIJÁRAT SZEGMENSEK HASZNÁLATÁNAK MELLŐZÉSE
Ön elfogadja, hogy nem vásárol olyan légijárat szegmenseket tartalmazó repülőjegyeket, amelyeket nem használ ki,
például „túli-pont”, „rejtett város” vagy „back-to-back jegyek”. Továbbá elfogadja, hogy nem vásárol retúr jegyet akkor,
ha csak oda utas repülést tervez. Ön tudomásul veszi, hogy a légitársaságok általában tiltják az ilyen jegyeket, ezért
nem garantáljuk, hogy a légitársaság elfogadja jegyét vagy jegyeit. A légitársaság törölni fogja fennmaradó útitervét,
ha nem használja fel a foglalásában szereplő egyik légijáratot. Ön elfogadja, hogy kártalanítania kell bennünket, ha az
aktuális útiterv teljes ára és az Ön által vásárolt jegyek ára közötti különbséget a légitársaság visszaköveteli.
12. ÁRNÖVEKEDÉSEK ÉS PÓTDÍJAK
A légijáratokat és hajóutakat tartalmazó utazási szolgáltatások árai a szolgáltató és/vagy a kormányzat által kiszabott
pótdíjakkal növekedhetnek a vásárlást követően is. Ön ezennel beleegyezik bármely ilyen áremelkedésbe és ilyen
esetekben feljogosít bennünket hitelkártyája használatára.
Az USA-n kívül, az olyan utazási szolgáltatók, mint a szállodák, az autókölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások és a
helyi utazásszervezők, ha ezt a helyi törvények lehetővé teszik, felszámíthatnak pót díjakat és adókat. Az ilyen
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költségekről nem mindig lehet tudomásunk akkor, amikor foglalásait intézzük, és nem tartozunk felelősséggel azért,
hogy az ilyen költségekről tájékoztassuk Önt.
13. BÉRAUTÓ BIZTOSÍTÁS
Teljes mértékben az Ön felelőssége a döntés bármely előre meghatározott biztosítási fedezet alkalmazásáról, mely
esetben az utazáshoz alkalmazható biztosítási információk szükség szerint a rendelkezésére bocsáthatók. Az
autókölcsönzéssel foglalkozó szolgáltatók a jármű átvételekor számos biztosítási alternatívát ajánlhatnak fel, amelyek
járulékos és jól elkülöníthető tranzakciók. Néhány országban ez a biztosítás kötelező lehet, és az ilyen biztosítás
költsége meghaladhatja az autó bérleti díját. Nem biztosítunk útmutatást az ilyen biztosítási követelményekről, és nem
vagyunk felelősek azért, hogy ezekről tájékoztassuk Önt.
14. IDEGEN PÉNZNEM
A Weboldalakon közölt pénzváltási információk különféle nyilvánosan elérhető forrásokon alapulnak. Az árfolyamok
nem igazolt pontos értékek, a tényleges árfolyamok változhatnak. A Weboldalakon eszközölt vásárlások kizárólag
USD-ben bonyolódnak le. Ha Ön a vásárlásait nem USD-ban denominált hitel- vagy betéti kártyáról bonyolítja, kérjük,
vegye figyelembe, hogy a pénzváltási árfolyamok folytonos ingadozásai miatt kártyájának terhelései és az általunk
rendelkezésére bocsátott becsült terhelési összeg eltérhet, a foglalása megtételekor érvényes pénzváltási árfolyam és
a kártya terhelése időpontjában a kártyakivonaton megjelenő árfolyam különbözősége miatt. Abban az esetben, ha
jóváírást kell eszközölnünk számlájára, a kezdetben felszámított pontos USD összeget fogjuk visszatéríteni, és nem
vállalunk felelősséget az átváltási árfolyamok fluktuációiért, amelyek különbségeket okozhatnak kivonatain.
15. MEGHATALMAZÁS
Ön, mint ügyfelünk, ezennel kinevez bennünket megbízott képviselőjévé a repülőjegyek, utazások, hajóutak, szállodai
foglalások késői érkezési garanciái, bérautó foglalások és más, a Weboldalakon ajánlható utazási szolgáltatások
megvásárlásához és kibocsátásához szükséges összes dokumentum aláírására. Ön meghatalmazza a megbízott
képviselők bármelyikét a mondott vásárlásokhoz tartozó hitelkártya jóváhagyások aláírására bármikor, ha internetes
foglalási igény érkezik - jogosan feltételezve - Öntől, vagy valaki mástól, aki az Ön nevében jár el, azzal a kéréssel,
hogy ezek a jegyek legyenek hitelkártya számlájára terhelve. Ön beleegyezik abba, hogy kifizesse az összes ilyen
vásárlást, és felment bennünket bármely felelősség alól, amely a jelen meghatalmazásból következően merülhet fel.
Kérésünkre, utazása előtt vagy után bármikor, Ön beleegyezik egy hitelkártya terhelési űrlap aláírásába és
személyazonossága igazolásának megküldésébe számunkra, ha ezt igényeljük. Ha azt gyanítjuk, hogy egy elindított
terhelés csalás, fenntartjuk a jogot arra, hogy a tranzakciót azonnal érvénytelenítsük.
16. TULAJDONJOGOK
A Weboldalak tulajdonosa a Rovia, és azokat a Rovia üzemelteti. A Weboldalakat az Egyesült Államok szerzői joga
és nemzetközi egyezmények előírásai védik. A Rovia rendelkezésre bocsátja a Weboldalakat az Ön használatára.
Eltérő rendelkezés hiányában minden, amit a Weboldalakon lát, olvas vagy hall, beleértve a Weboldalak dizájnját,
mindegyik Weboldal egészében és a Weboldalak minden anyaga, információja és fájlja (együttesen a „Tartalom”)
szerzői jog, védjegy, szolgáltatási jegy, kereskedelmi csomagolások és más szellemi tulajdonjogok vagy a Rovia,
vagy leányvállalatai birtokában vannak, illetve az általuk ellenőrzött vagy licencben biztosított jogok védik azokat. Ön
tudomásul veszi, hogy a Weboldalakhoz kapcsolt szellemi tulajdon semmi címen nem lett Önre átruházva. Semmilyen
Tartalom nem másolható, reprodukálható, újra megjeleníthető, feltölthető, posztolható, átadható vagy bármilyen
módon terjeszthető, kivéve azt, hogy Ön letölti a Tartalom kiválasztott részét egyetlen számítógépre személyes, nem
kereskedelmi célú felhasználására, feltéve, hogy Ön tiszteletben tart minden szerzői jogot és tulajdonosi közlést,
amely az ilyen Tartalmon megjelenik. A letöltött anyagokban lévő jog, jogcím vagy érdek nem száll át Önre a letöltés
következményeként. Ön nem módosíthatja, vagy hozhat létre a Tartalomból származtatott munkákat, sem egészében
vagy részben. Minden, az alábbiakban nem licencben biztosított jogot a Rovia, vagy a vonatkozó tulajdonjoggal
rendelkező fenntart.
Minden olyan információ gyűjtése, rendezése és bemutatása, amelyet Ön a Weboldalakon keresztül megoszt velünk,
az alkalmazandó szellemi tulajdonjog védi, és a mi Adatvédelmi Politikánk hatálya alá esik, amely itt tájékoztatási
céllal befoglalásra került.
17. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A Weboldalak és azok minden része „JELEN FORMÁJUKBAN” kerülnek rendelkezésre bocsátásra, bármely kifejezett
vagy rejtett garancia nélkül. A Rovia KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT VAGY REJTETT GARANCIÁT, KORLÁTOZÁS
NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGI ÉS AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGI GARANCIÁKAT.
A Rovia NEM GARANTÁLJA, HOGY A WEBOLDALAKBAN TARTALMAZOTT FUNKCIÓK ZAVARTALANOK ÉS
HIBAMENTESEK LESZNEK, HOGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK, VAGY AZT, HOGY A WEBOLDALAK ÉS
AZ AZT ELÉRHETŐVÉ TEVŐ SZERVER VÍRUSMENTES VAGY MÁS ÁRTALMAS KOMPONENSEKTŐL MENTES.
A Rovia NEM HAGY JÓVÁ, NEM GARANTÁL, VAGY NEM ÁLLÍT FEL KRITIKÁT A WEBOLDALAKON LÉVŐ (VAGY
ÖNÖKNEK E-MAILBEN KÜLDÖTT) OLYAN INFORMÁCIÓK, PROMÓCIÓK ÉS HIRDETÉSEK PONTOSSÁGA
VAGY MEGBÍZHATÓSÁGA VONATKOZÁSÁBAN, MELYEKET SZEMÉLYEK, JOGI SZEMÉLYEK, VAGY MÁS
HARMADIK
FELEK
BIZTOSÍTOTTAK,
TŐLÜK
ELÉRHETŐEK,
TŐLÖK
LETÖLTÖTTEK,
TŐLÜK
SZÁRMAZTATOTTAK, VAGY MÁSKÉNT TŐLÜK ERED, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A Rovia
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FELHASZNÁLÓKAT, UTAZÁSI SZERZŐKET ÉS SZAKÉRTŐKET, HARMADIK FÉL WEBOLALAKAT,
ADATBÁZISOKAT, UTAZÁSI ÜGYNÖKSÉGGEKET, VÁLLALKOZÓKAT ÉS KERESKEDŐKET. ÖN TUDOMÁSUL
VESZI ÉS BELEEGYEZIK ABBA, HOGY AZ ILYEN INFORMÁCIÓK, PROMÓCIÓK ÉS HIRDETÉSEK
PONTATLANOK, NEM HELYESEK ÉS NEM A LEGFRISSEBBEK IS LEHETNEK. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY
VOLT LEHETŐSÉGE ANNAK SAJÁT MÉRLEGELÉSEN ALAPULÓ ELDÖNTÉSÉRE, HOGY EL AKAR-E UTAZNI
EGY KONKRÉT ÚTICÉLRA. ÖN (ÉS NEM A Rovia) VÁLLALJA AZ ILYEN INFORMÁCIÓK HELYTELENSÉGÉNEK
KOCKÁZATÁT. ÖN MEGÉRTI ÉS TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ INGATLANOK, FELTÉTELEK ÉS A
METEOROLÓGIAI FELTÉTELEK ELTÉRHETNEK A WEBOLDALAKON RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FÉNYKÉPEKTŐL
VAGY ILLUSZTRÁCIÓKTÓL. A Rovia NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ENNEK ELLENŐRZÉSÉÉRT (ÉS NEM
FELELŐS ENNEK ELMULASZTÁSÁÉRT) AZELŐTT, HOGY EZT A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ
INFORMÁCIÓT ELÉRHETŐVÉ TESZI AZ ÖN SZÁMÁRA. A Rovia NEM HAGY JÓVÁ, NEM GARANTÁL, VAGY
NEM ÁLLÍT FEL KRITIKÁT BÁRMELY, HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS,
INFORMÁCIÓ VAGY ANYAG MINŐSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN, MELYEKET ÖN HARMADIK FÉLTŐL KAP,
BELEÉRTVE BÁRMELY NYILATKOZATOT, VÉLEMÉNYT, KRITIKÁT, GARANCIÁT VAGY JAVASLATOT. NÉHÁNY
TÖRVÉNYKEZÉS NEM ENGEDI MEG A REJTETT GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, TEHÁT ELŐFORDULHAT,
HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK. A Rovia NEM HAGY JÓVÁ, NEM GARANTÁL, VAGY
NEM ÁLLÍT FEL KRITIKÁT BÁRMELY OLYAN TERMÉKKEL KAPCSOLATBAN, AMELYET ÖN HARMADIK FÉLNEK
MINŐSÜLŐ VÁLLALKOZÓTÓL VAGY WEBLAPRÓL A WEBOLDALAKON KERESZTÜL VÁSÁROL. Az előbb
említettek lépnek hatályba az alkalmazandó törvények által megengedett maximális mértékben.
18. HIBÁK KIJAVÍTÁSA
A WEBOLDALAKON KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK TARTALMAZHATNAK PONTATLANSÁGOKAT VAGY HIBÁKAT,
BELEÉRTVE AZ ÁRKÉPZÉSI HIBÁKAT IS. A Rovia NEM GARANTÁLJA A WEBOLDALAKON BEMUTATOTT
SZÁLLODAI, LÉGI, TENGERI, KÖZÚTI ÉS EGYÉB UTAZÁSI INFORMÁCIÓK ÉS LEÍRÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉS
ELHÁRÍT MINDEN FELELŐSSÉGET AZ EZEKBEN LÉVŐ BÁRMELY HIBÁÉRT VAGY EGYÉB
PONTATLANSÁGÉRT (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ÁRAKAT, FÉNYKÉPEKET, SZÁLLODAI
SZOLGÁLTATÁS LISTÁKAT, ÉS EGYÉB ÁLTALÁNOS TERMÉKLEÍRÁSOKAT), MELY INFORMÁCIÓK ZÖMÉT A
SZOLGÁLTATÓNK NYÚJTOTTÁK. TOVÁBBÁ, A Rovia KIFEJEZETTEN FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY
KIJAVÍTSON BÁRMELY ÁRKÉPZÉSI HIBÁT A WEBOLDALAKON ÉS/VAGY A FUTÓ, HELYTELEN ÁRON
MEGTETT FOGLALÁSOKBAN. ILYEN ESETBEN, HA ELÉRHETŐ, FEL FOGJUK ÖNNEK AJÁNLANI A
LEHETŐSÉGET ARRA, HOGY MEGTARTSA A FÜGGŐBEN LÉVŐ FOGLALÁST A HELYES ÁRON, VAGY BÍRSÁG
NÉLKÜL TÖRÖLJÜK FOGLALÁSÁT.
19. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A Rovia SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, ÉS JOGI VAGY MÉLTÁNYOSSÁGI ELMÉLET ALAPJÁN SEM LEGYEN AZ OKOZOTT KÁR, SZERZŐDÉS, VAGY EGYÉB - NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL ÖN FELÉ, VAGY
BÁRMELY MÁS SZEMÉLY FELÉ BÁRMILYEN KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, ESETI, BÜNTETÉSI VAGY
BÁRMILYEN JELLEGŰ KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ELVESZETT
ADATOK MIATTI KÁROKAT, SZÁMÍTÓGÉPHIBA VAGY HELYTELEN MŰKÖDÉS MIATTI, AZ ÚTITERVEK
MEGSZAKADÁSA VAGY TÖRLÉSE MIATTI, VAGY BÁRMELY, ÉS AZ ÖSSZES MÁS KÁROKAT ÉS
VESZTESÉGEKET. NÉHÁNY ÁLLAM, VAGY TÖRVÉNYKEZÉS NEM ENGEDÉLYEZI AZ ESETI VAGY
KÖVETKEZMÉNYI KÁROK KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY LEHET, HOGY EZ ÖNRE NEM VONATKOZIK.
20. MEGFELELÉS TÖRVÉNYEKNEK
Egyéb rendelkezés hiányában a Weboldalakon lévő anyagokat kizárólag a Rovia és termékeinek, szolgáltatásainak
az Egyesült Államokban, annak területein, birtokain és védnökségi területein belül való promóciós célokkal mutatjuk
be. A Weboldalakat a Rovia az egyesült államokbeli Texas államban lévő irodáiból működteti. A Rovia nem támaszt
kétségeket azzal kapcsolatban, hogy a Weboldalak megfelelők vagy elérhetők az Egyesült Államok területén kívüli
helyeken. Sem a Weboldalak, sem az azok alatt található információk vagy technológiák nem tölthetők le, vagy más
módon sem exportálhatók, illetve exportálhatók újra (i) az alábbi országokba (vagy ilyen nemzetiségű vagy
állampolgár személy részére): Kuba, Irán, Irak, Líbia, Észak-Korea, Szudán, Szíria vagy bármely más ország, mellyel
szemben az USA áru-embargót vezetett be; vagy (ii) bárki részére, akit érint az USA Pénzügyminisztériuma Külön
Kijelölt Nemzetek listája, vagy az USA Kereskedelmi Minisztériuma Megrendelés Megtagadási táblázata. Azzal, hogy
letölti, vagy használja a Weboldalak bármely elemét, Ön beleegyezik az előzőekbe, és nyilatkozik arról, hogy Ön nem
tartózkodik ilyen országban, nincs ilyen ország fennhatósága alatt, ilyen ország nemzetéhez nem tartozik és nem
állampolgára, továbbá nem érintett a fenti listák vonatkozásában. Továbbá, az Ön felelőssége az, hogy betartsa
bármelyik és az összes olyan helyi törvényt az Önt érintő törvénykezésben, melyek érinthetik a Weboldalak használati
jogát.
21. TILTOTT FELHASZNÁLÁS
Ön nem használhatja a Weboldalakat semmilyen törvénytelen, vagy a jelen feltételekkel, vagy a Weboldalak
használatára alkalmazható Felhasználási Feltételekkel tiltott célokra, és elfogadja azt, hogy a Weboldalak más
felhasználóit tiszteletben tartja. Ha a korábban említett feltételek bármely megsértésén túl Ön, leányvállalatai,
képviselői vagy fiókvállalatai az alábbi tiltott tevékenységeket végzik, azzal megsértik a Rovia elfogadható használatra
vonatkozó irányelveit:
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gyermek pornográfia, vagy gyalázkodónak, támadónak, obszcénnek, rágalmazónak, vagy másként nem
megfelelőnek minősíthető anyagok posztolása, közzététele, átadása, hirdetése vagy megjelenítése, vagy más
módon elérhetővé tétele a Weboldalakon;
a Weboldalak levélszemét küldését célzó felhasználása (pl. kéretlen és jogosulatlan hirdetések vagy más
kereskedelmi anyagok terjesztése);
másokat becsmérlő, bántalmazó, molesztáló, üldöző, megfélemlítő, vagy a jogokat másként sértő, beleértve
de nem korlátozva a személyiségi jogokra, tevékenységek;
a Weboldalakon helytelen vagy pontatlan információk célzatos vagy gondatlan posztolása, közzététele vagy
másként elérhetővé tétele;
a Weboldalak használata mások szellemi tulajdonjogainak, személyiségi jogainak vagy megjelentetési
jogainak megsértése céljából; vagy
olyan fájlok feltöltése, amelyek vírusokat tartalmaznak, sérült fájlok, férgek, trójai vírusok, vagy más hasonló
hatású szoftverek vagy programok, amelyek károsíthatják, lelassíthatják vagy tönkre tehetik egy másik
számítógép, számítógép hálózat, vagy más ide tartozó berendezés működését, vagy információ terjesztése
vírusok, férgek, trójai vírusok, pinging, levélbombázó vagy szolgáltatást megtagadó támadások
létrehozásához.

22. NINCS ÜGYNÖKSÉG VAGY ALKALMAZÁS
A 15. fejezetben megadottakon kívül, a Rovia és bármely harmadik fél között, ideértve de nem korlátozva ezekre az
utazási ügynökségeket, utazási szakértőket, szakírókat, és Rovia felhasználókat, akár részesülnek a Rovia
bevételeiből vagy profitjából, akár nem, akik a Weboldalakon lévő anyagokat és/vagy információkat posztolják,
kiadják, megjelenítik, kapják, vagy felhasználják, nem jön létre olyan viszony, amely ügynökséget, alkalmazást,
partnerséget, közös vállalkozást vagy bármely más viszonyt testesít meg a Rovia helyettesítő felelősségének
felállításával.
23. A JELEN FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA
A Rovia fenntartja a jogot a jelen Feltételek módosítására, feltételek törlésére és új feltételek hozzáadására. Az Ön
felelőssége az, hogy a jelen Feltételeket időszakosan ellenőrizze. A megtett változtatásokat, törléseket vagy
kiegészítéseket követő, folytatólagos használattal Ön kinyilvánítja azok elfogadását.
24. A JELEN FELTÉTELEK ÁTRUHÁZHATÓSÁGA
A jelen Feltételek személyesen Önnek szólnak, és Ön a jelen Feltételeket, vagy az azokból következő
kötelezettségeket nem ruházhatja át harmadik félre a Rovia előzetes írásos jóváhagyása nélkül. A Rovia jelen
Feltételekből következő jogai átruházhatók, és kötelezettségei delegálhatók.
25. UTAZÁSLEMONDÁS ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS
Az Ön védelme érdekében határozottan javasoljuk, hogy vásároljon utazáslemondási és balesetbiztosítást, és néhány
utazás esetén meg is követeljük ilyen biztosítás megkötését. Mindenesetre, a mi személyzetünk részéről a biztosítás
bemutatása vagy leírása nem képez kötelező biztosítást vagy arra tett ígéretet.
25. JOGI ELJÁRÁS ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK
A jelen Feltételek az Egyesült Államok és Texas állam törvényeinek hatálya alá tartoznak, tekintet nélkül joggyakorlati
elvek ütközéseire. Az Ön és a Rovia közötti összes jogvitát dallasi bizalmas választottbírósági eljárás dönti el
Texasban. A fentiek ellenére a felek megállapodhatnak a választottbírósági eljárás az Amerikai Választottbírósági
Társaság akkori és jelenlegi szabályai szerinti, vagy bármely más megállapodás szerint szolgáltatónál való
lebonyolításában. Minden választottbírósági döntés végleges és jogerős, és a szabályozásra alapozott ítélet életbe
léptethető az illetékes bármely bíróság előtt.
Az ebben a Felhasználási feltételeket leíró dokumentumban meghatározott lemondás a Vállalat részéről nem jelenti
azt, hogy a lemondás folytatólagos vagy érvényes más feltételekkel kapcsolatban, és amennyiben a Vállalat nem
képes a jogainak vagy rendelkezéseinek érvényt szerezni, az nem jelent automatikusan lemondást azokról a jogokról
és rendelkezésekről. Ha bármely okból egy illetékes bíróság úgy találja, hogy a jelen Feltételek bármely rendelkezése,
vagy annak egy része érvénytelen, vagy érvényesíthetetlen, ezt a rendelkezést a maximálisan megengedhető módon
érvényben kell tartani a jelen Megállapodás szándékai szerint, és a jelen Feltételek többi részének változatlan módon
történő érvényben tartása mellett.
Ön garantálja, hogy minden jogi felügyelettel rendelkezik a Weboldalak jelen Feltételekkel összhangban történő
használata érdekében. Az Ön és a Rovia LLC között fennálló, a weboldalt érintő megállapodás teljes tartalma a
felhasználási feltételekből és az adatvédelmi nyilatkozatból áll, és felülírja az összes korábbi és jelenleg érvényben
lévő megállapodást, garanciát, akár írott, akár szóbeli megállapodásról legyen szó. Bármely, itt kifejezetten nem
biztosított jog fenntartva.
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