TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP

Magyarország

Ügyfél információ
SZÜLETÉSI IDŐ (ÉV/HÓ/NAP) (CSAK 18 ÉVEN FELÜLIEK JELENTKEZHETNEK)

TELJES NÉV (CSALÁDI NÉV, UTÓNÉV, MÁSODIK UTÓNÉV) (KÖTELEZŐ KITÖLTENI)
CSALÁDI NÉV

UTÓNÉV

MÁSODIK UTÓNÉV

LAKCÍM (POSTAFIÓK SZÁM NEM ELFOGADHATÓ):

TELEPÜLÉS

MEGYE

IRÁNYÍTÓ SZÁM

ORSZÁG

EMAIL (KÖTELEZŐ KITÖLTENI)

MOBIL SZÁM (LEGALÁBB EGY TELEFON KÖTELEZŐ)

OTTHONI TELEFONSZÁM

MUNKAHELYI TELEFONSZÁM

termék
DreamTrips Gold Tagság: US$222,99 + US$56,99/hó*
DreamTrips Platinum Tagság: US$379,99 + US$99,99/hó*
* A Havi Tagsági Díj automatikusan levonásra kerül a nyilvántartásban szereplő fizetési információnak megfelelően. A Kezdeti Tagsági Díjat és az első Havi Tagsági Díjat a jelentkezéskor vonjuk le. A Klubtagok
a nyilvántartásban szereplő fizetési információjukat bármikor megváltoztathatják. A Tagsági Díjak a DreamTrip™ utazások költségeit nem foglalják magukban.

**Kérjük, válasszon ki EGY fizetési formát.

Fizetés
IPAYOUT/EWALLET: EMAILBEN MEGKÜLDJÜK ÖNNEK AZ IPAYOUT/EWALLET SZÁMLÁJÁNAK AZ AKTIVÁLÁSÁHOZ ÉS FELTÖLTÉSÉHEZ, VALAMINT A
JELENTKEZÉSÉNEK A VÉGLEGESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOKAT.
KÁRTYA TÍPUSA

VISA

MASTERCARD

AMEX

A KÁRTYÁN SZEREPLŐ NÉV

LEJÁRATI DÁTUM

HITELKÁRTYA SZÁMA

3- VAGY 4-JEGYŰ BIZTONSÁGI KÓD

SZÁMLÁZÁSI CÍM

MM/YY

TELEPÜLÉS

IRÁNYÍTÓSZÁM

ORSZÁG

Volt már Ön valaha DreamTrips Klubtag? Igen / Nem. Amennyiben „Igen”, adja meg utolsó tevékenységének a dátumát: Év

Hó és előző azonosító számát:

Kijelentem, hogy elolvastam, megértettem és elfogadom a jelen Jelentkezési Lapon és a jelen Jelentkezési Lap hátoldalán szereplő Szerződési Feltételeket. Engedélyezem, hogy a
WorldVentures a fent kiválasztott megrendelések árát hitelkártyámról vagy eWallet számlámról levonja, és igazolom, hogy a hitelkártya vagy eWallet számla jogosult felhasználója vagyok.
A jelen engedély teljes mértékben hatályban marad mindaddig, amíg a havi számlázási napot öt (5) munkanappal megelőzően a WorldVentures-t írásban, illetve a jelen Jelentkezési Lap
hátoldalán található Szerződési Feltételekben meghatározott módon, nem tájékoztatom a jelen Jelentkezéstől való elállásról vagy a Tagság felmondásáról. Tudomásul veszem, hogy a jelen
tranzakciótól a tranzakció napjától számított tizennégy (14) napon belül éjfélig bármikor elállhatok (lásd lent az elállási jogról való tájékoztatást).
Kifejezetten tudomásul veszem és elfogadom, hogy a WorldVentures DreamTrips utazási klub program kedvezményei angol nyelven állnak rendelkezésemre, és a WorldVentures és közöttem
folytatott minden kommunikáció angol nyelven történik.
Kérjük, jelölje be a baloldalon található négyzetet, ha kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait felhasználhassuk direkt marketing célokra (különösen email címének,
vonalas vagy mobil telefonszámának a felhasználásához, amennyiben megadta azokat a jelen Tagsági Jelentkezési Lapon), és hogy ezeken a kommunikációs csatornákon keresztül, a
Szerződési Feltételek 12. pontjának megfelelően, Önnek marketing információkat küldjünk. A jelen hozzájárulással kapcsolatosan Ön azt is igazolja, hogy a 12. pontban meghatározott
adatkezelésünkre vonatkozóan Önt tájékoztattuk, és hogy személyes adatainak rendelkezésünkre bocsátása önkéntes alapon történik.

JELENTKEZŐ ALÁÍRÁSA

KELT

KIZÁRÓLAG BELSŐ FELHASZNÁLÁSRA
Beléptető neve

Beléptető azonosító száma vagy felhasználóneve

A jelen Tagsági Jelentkezési Lap, beleértve a lenti elállási jogról való tájékoztatást és a Jelentkezési Lap hátoldalán található Szerződési Feltételeket is, az Ön, mint vevő és a fent megnevezett
WorldVentures mint eladó között létrejött szerződés szerves részét képezi. A teljes Szerződési Feltételeket a következő oldalon találja
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AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS
KELT

Megrendelésétől Ön a megrendelés napjától számított tizennégy (14) napon belül bármikor elállhat. Amennyiben el kíván állni a szerződéstől, arról köteles a WorldVentures-t tájékoztatni. Erre a célra
használhatja a lenti nyomtatványt. Az Ön elállása a postára adáskor, illetve email esetén, annak elküldésekor lép hatályba.
Ön ezt a szerződést a WorldVentures Marketing, LLC-vel kötötte. Az Ön WorldVentures képviselője:

KÉPVISELŐ NEVE

KÉPVISELŐ AZONOSÍTÓ SZÁMA

Amennyiben el kíván állni a szerződéstől, azt ÍRÁSBAN KELL MEGTENNIE és azt személyesen kell átadnia vagy levélben (amely magában foglalja az elektronikus levelet is) kell elküldenie a lent megnevezett
személy részére. Amennyiben kívánja, erre a célra használhatja a jelen nyomtatványt is, de ez nem kötelező. Töltse ki, vágja le és küldje el a lenti postai vagy email címre a jelen nyomtatványt, de CSAK ABBAN
AZ ESETBEN, HA EL KÍVÁN ÁLLNI A SZERZŐDÉSTŐL
Cím: WorldVentures Marketing, LLC, 5100 Tennyson Parkway, Plano, TX 75024, USA vagy support@worldventures.com
Ezennel tájékoztatom Önöket, hogy el kívánok állni a WorldVentures-szel kötött szerződésemtől.

ÜGYFÉL AZONOSÍTÓ SZÁM

ALÁÍRÁS

NÉV ÉS LAKCÍM

KELT

Tagsági Szerződési Feltételek
A jelen Szerződési Feltételek határozzák meg azokat a feltételeket, amelyek alapján egy Klubtag részt vehet a WorldVentures DreamTrips utazási klub
programban a Kedvezmények általa választott szintjén, és amelyek alapján WorldVentures DreamTrips Tagságát gyakorolhatja. A Tagságot és a Tagság
gyakorlását a következő rendelkezések szabályozzák:
Definíciók: A lenti kifejezések a jelen Szerződési Feltételekben a következőket jelentik:
“Partner”: olyan harmadik fél, akivel a WorldVentures szerződéses jogviszonyban áll, amely szerződés értelmében a harmadik fél bizonyos Kedvezményeket
biztosít a WorldVentures által működtetett zárt felhasználói csoport programban részt vevő Klubtagok részére.
“Kedvezmények”: a Klubtagok rendelkezésére álló különféle kiemelt termékek és szolgáltatások, amely Kedvezmények a DreamTrips honlapján időrőlidőre közzétett formában érhetőek el. A Kedvezmények a választott tagsági szint alapján változhatnak. A Kedvezmények magukban foglalhatnak utazási
jutalékokat, kedvezményes árakat, nettó árakat, különleges ajánlatokat, exkluzív termékeket vagy árakat és olyan más termékeket és szolgáltatásokat,
amelyekhez a hozzáférést a WorldVentures a saját belátása szerint időről-időre felajánlja.
“Munkanap”: a szombatok, vasárnapok és magyarországi ünnepnapok kivételével minden olyan nap, amikor a magyarországi bankok nyitva tartanak.
“Kezdeti Tagsági Díj”: a Tagságra való jelentkezéskor befizetendő egyszeri díj.
“Klubtag”: olyan személy, akit a WorldVentures klubtagként elfogadott, és aki megfizette a Kezdeti Tagsági Díjat és folyamatosan fizeti a Havi Tagsági Díjat.
Azonnali hatállyal megszűnik annak a személynek a Tagsága, aki az Elállási Időszak alatt Tagságától eláll, aki az Elállási Időszakot követően felmondja a
Tagságát, vagy aki elmulasztja befizetni a Havi Tagsági Díját az esedékesség napjáig.
“Tagság”: részvétel a zárt felhasználói csoportban, amely feljogosítja a Klubtagot a WorldVentures által a tagsági programon keresztül időről-időre kínált
összes Kedvezményhez való hozzáférésre.
“Tagsági Jelentkezés”: a jelen papír alapú Tagsági Jelentkezési Lap és a jelentkezési eljárás.
“Havi Tagsági Díj”: a Klubtag által a Tagság fenntartása érdekében befizetett havidíj.
“Tagsági Szint”: a Kedvezmények Klubtag által kiválasztott szintje.
“Honlap”: a DreamTrips honlap, www.dreamtrips.com vagy a honlap aldomainjei vagy bármely más olyan honlap, aldomainjeikkel együtt, amelyen keresztül
a WorldVentures időről-időre hozzáférést biztosít a programban elérhető Kedvezményekhez.
“Elállási Időszak”: a Tagsági Jelentkezést követő tizennégy (14) napos időszak.
“WorldVentures vagy mi”: a WorldVentures Marketing, LLC, egy Nevada államban bejegyzett korlátolt felelősségű társaság.
A jelen Szerződési Feltételekben a DreamTrips Gold vagy DreamTrips Platinum Tagságokra együttesen vagy helyettesítő kifejezésként a „Program”
kifejezést is használjuk.
1. Ahhoz, hogy a Programhoz csatlakozhasson, legalább 18 évesnek és magyarországi lakosnak kell lennie.
2. A WorldVentures saját belátása szerint bármely Tagsági Jelentkezést visszautasíthat.
3. A Programban Klubtagként való részvétel azután válik hatályossá, miután a WorldVentures elfogadta a Tagsági Jelentkezést, a Kezdeti Tagsági Díj és
az első Havi Tagsági Díj befizetésre került és azokat a WorldVentures megkapta, és a honlapon tett első látogatásakor Ön megerősítette, hogy a tagsági
Szerződési Feltételeket elfogadja. A Tagság elfogadását követően annak folyamatos fenntartásának az a feltétele, hogy Ön az esedékes Havi Tagsági
Díjat befizesse.
4. A Tagsági Jelentkezés elfogadása, valamint a Kezdeti Tagsági Díj és az első Havi Tagsági Díj befizetése után Ön kap egy tagsági számot és további
olyan információkat és anyagokat, amelyek időről-időre szükségesnek mutatkoznak ahhoz, hogy a Tagsággal járó összes Kedvezmény az Ön számára
elérhető legyen.
5. Amennyiben hitel- vagy bankkártyával vagy eWallet számlán keresztül fizet, Ön ezennel tanúsítja, hogy a fizetésre használt hitel- vagy bankkártya vagy
az eWallet számla az Ön nevén van, vagy hogy a kártya vagy számla használatára Ön jogosult. Ön ezennel engedélyezi a WorldVentures számára, hogy a
Tagsági Jelentkezésében megjelölt, vagy a WorldVentures számára időről-időre bejelentett hitel- vagy bankkártyájáról vagy eWallet számlájáról a Kezdeti
Tagsági Díjat és a Havi Tagsági Díjakat levonja. Ön ezennel megerősíti, hogy tudomásul vette és elfogadta azt, hogy a jelen vásárlással kapcsolatos fizetési
tranzakció a Kezdeti Tagsági Díjat, valamint azokat a Havi Tagsági Díjakat foglalja magában, amelyeket mindaddig köteles megfizetni, ameddig a Tagságától
el nem áll vagy a jelen Szerződési Feltételekkel összhangban azt előzetes írásos értesítés alapján fel nem mondja. A Havi Tagsági Díj minden hónapban azon
a napon kerül a Klubtag hitel- vagy bankkártyájáról vagy eWallet számlájáról levonásra, amely megfelel annak a napnak, amikor a Klubtag befizette az első
Havi Tagsági Díját. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, akkor a Havi Tagsági Díj a következő munkanapon kerül levonásra.
6. A WorldVentures fenntartja a jogot arra, hogy a termékeihez és szolgáltatásaihoz kapcsolódó árakat saját és teljes belátása szerint módosítsa.
7. Az Ön Tagsága mindaddig hatályos marad, amíg (i) Ön az Elállási Időszak alatt a Tagságától el nem áll vagy az Elállási Időszakot követően fel nem mondja
azt a WorldVentures-nek az 5100 Tennyson Parkway, Plano, TX 75024 postai címre ajánlott küldeményként vagy az support@worldventures.com email
címre emailben megküldött, az elállásról vagy felmondásról szóló írásos értesítés útján; vagy (ii) a WorldVentures az Ön Tagságát fel nem mondja az Ön által
megadott és az értesítés időpontjában a nyilvántartásban szereplő címére ajánlott küldeményként vagy az ilyen email címére emailben megküldött írásos
értesítés útján. A WorldVentures-nek megküldött értesítésnek tartalmaznia kell az Ön aláírását, nyomtatott betűkkel írt nevét, címét és tagsági azonosító
számát. Az Ön Tagsága abban az esetben is azonnali hatállyal felmondásra kerül, ha elmulasztja befizetni a Havi Tagsági Díját, vagy ha a Jelentkezési
Lapján Ön által feltüntetett bármilyen információ helytelennek, pontatlannak vagy hamisnak bizonyul. A felmondási értesítést, az Elállási Időszak alatt
történő elállás kivételével, a WorldVentures-nek a havidíj előzetesen megállapított esedékességi napját legalább öt (5) munkanappal megelőzően kézhez
kell kapnia. Amennyiben a felmondási értesítés kevesebb, mint öt (5) munkanappal az előre megállapított esedékesség napját megelőzően érkezik meg, az
Ön felmondása a felmondási értesítés WorldVentures által történő kézhezvételének hónapját követő hónapban válik hatályossá. Önnek joga van az Elállási
Időszak alatt a Tagságától azonnali hatállyal elállni a WorldVentures-nek a fenti címre vagy az support@worldventures.com email címre megküldött írásos
elállási értesítés útján, és joga van a WorldVentures részére a Tagságával kapcsolatosan befizetett bármilyen összegnek a WorldVentures visszatérítésekkel
kapcsolatos szabályzata alapján történő teljes visszatérítéséhez, feltéve, hogy a Tagsági Jelentkezése napja óta eltelt időszak alatt Ön nem használta
a Tagságát a Kedvezmények igénybevételére. Bármelyik fél által történő felmondás megszünteti a tagsági Kedvezmények és a honlap Ön által történő
felhasználásának a jogát a havidíj következő, előre meghatározott esedékességi napjától kezdődően. Amennyiben a Tagságától Ön azt követően áll el,
hogy a Tagságát felhasználva már lefoglalt egy DreamTrip vagy más utazást, a WorldVentures-nek jogában áll akként dönteni, hogy törli az utazást és
visszatéríti a már befizetett összeget. Amennyiben a WorldVentures a visszatérítés mellet dönt, úgy a WorldVentures nem felelős a foglalás törlésével
kapcsolatosan az Ön számára felmerülő bármilyen más költségekért.
8. A WorldVentures az egyes Kedvezményeket saját maga és/vagy a vele kapcsolatban álló más jogi személyeken keresztül nyújtja, de szerződéses
kapcsolatban áll különböző Partnerekkel is annak érdekében, hogy azok Kedvezményeket bocsássanak a Klubtagok rendelkezésére, amely Kedvezmények
időről-időre változhatnak. A WorldVentures mindenkor köteles a rendelkezésre álló Kedvezményekkel kapcsolatosan naprakész információt biztosítani a
Honlapon, illetve a Klubtagoknak megküldött tájékoztatáson keresztül. Ön tudomásul veszi, hogy az összes értékesítés utáni ügyfélszolgálati támogatást
angol nyelven nyújthatja a WorldVentures vagy annak leányvállalatai.
9. A Kedvezményeket lefoglalhatja és felhasználhatja bármely Klubtag és egy (1) a Klubtaggal közös háztartásban élő, 18. életévét betöltött felnőtt személy,
beleértve a Klubtag házastársát, élettársát vagy egyéb partnerét. Foglalásonként maximum két (2) 18. életévét betöltött felnőtt személy vehet részt
egy DreamTrip utazáson, feltéve, hogy a foglalásban szereplők közül legalább egy (1) felnőtt személy Klubtag vagy egy, a Klubtaggal egy háztartásban
élő, 18. életévét betöltött felnőtt személy. A Klubtagság kizárólag egy természetes személy nevén lehet. A WorldVentures nem fogad el olyan Tagsági
Jelentkezéseket, amelyeken több személy, társulás vagy gazdasági társaság neve szerepel.
A DreamTrips utazásokra a Klubtagok magukkal vihetnek eltartott gyermekeket is, megfizetve a társaság részére a megfelelő utazási költségeket. A
gyermekekért esetenként egy úgynevezett Eltartott Gyermek Díjat (Dependant Child Fee, DCF) is meg kell fizetni, amely DreamTrip utazásonként változik,
és azoknak megfelelően kerül felszámolásra. A jelen Szerződési Feltételek szerint eltartott gyermekeknek minősülnek azok a gyermekek, akik szüleikkel
vagy gyámjaikkal élnek, teljes idejű képzés keretein belül tanulnak és legfeljebb 18 évesek. Azok a gyermekek, akik szüleikkel vagy gyámjaikkal élnek, teljes
idejű képzés keretein belül tanulnak, nem házasok és legfeljebb 25 évesek, szintén eltartott gyermeknek minősülnek. Továbbá az a gyermek, aki tartósan
fogyatékos, életkortól vagy képzési státusztól függetlenül, és aki szülője, szülei, gyámja vagy gyámjai közvetlen felügyelete alatt áll, a jelen Szerződési
Feltételek szempontjából szintén DCF-nek tekintendő. Külön szoba igényelhető olyan 18 év alatti eltartott gyermekek részére, akik nem osztanak meg közös
szobát felnőtt vendégekkel, de nem garantált, hogy ilyen szobák rendelkezésre állnak, és ezekért a szobákért esetenként változó pótdíjat számolhatnak fel.
Klubtagként Ön vállalja, hogy amikor DreamTrips Klubtagként utazik, betartja a Tagsági Etikai Kódexet. Vállalja továbbá, hogy kártalanítja a WorldVentures-t
minden olyan kötelezettséggel (beleértve az ügyvédi költségeket is), kártérítéssel, bírsággal, büntetéssel és más szankcióval kapcsolatosan, amely az Ön
olyan DreamTrips utazáson tanúsított magatartásából fakadt, amelyen Klubtagként vett részt.
10. Tudomásul veszi, hogy az Ön felelőssége kiválasztani, hogy milyen Kedvezményeket vesz igénybe, és/vagy melyik DreamTrips vagy más utazási
ajánlatot vásárolja meg, és hogy amennyiben úgy dönt, hogy a felkínált Kedvezmények közül egyiket sem kívánja igénybe venni, az nem jelenti a
jelen Szerződési Feltételek vagy a Tagság megsértését. Tudomásul veszi továbbá azt, hogy, amennyiben a jelen Szerződési Feltételek eltérően nem
rendelkeznek, Ön nem jogosult a Kezdeti Tagsági Díjának és Havi Tagsági Díjainak sem a teljes, sem pedig a részleges visszatérítésére csak azért, mert nem
vette igénybe a Programban felajánlott kedvezményeket. A rendelkezésre álló Kedvezmények a választott Tagsági Szint alapján bármikor változhatnak és/
vagy más kedvezményekkel helyettesíthetőek a WorldVentures kizárólagos belátása szerint. Az a Klubtag, aki minden Havi Tagsági Díját befizette, Tagsági
Szintjéről bármikor magasabb vagy alacsonyabb Tagsági Szintre válthat a magasabb vagy alacsonyabb Tagsági Szintre váltás napján hatályos Tagsági
Szintek Közötti Váltásra Vonatkozó Szerződési Feltételek értelmében, a havidíj következő, előzetesen megállapított esedékességi napjától kezdődően.
11. Ön tudomásul veszi, hogy az utazási ágazat sajátosságaiból fakadó korlátozott készletek miatt nem garantáltak bizonyos utazási szolgáltatások és
funkciók, mint például a szobák cseréje vagy kényelmi szintje, és az Ön igényeinek a kielégítése függ a fent említett szolgáltatások és funkciók
rendelkezésre állásától és árától, amelyek változhatnak. Tudomásul veszi továbbá, hogy a WorldVentures mindent elkövet annak érdekében, hogy Önnek
a lehető legkedvezőbb árakat biztosítsa, de a korlátozott készletek miatt az árak az eredetileg meghirdetett árhoz képest emelkedhetnek. A DreamTrips
és egyéb utazások foglalása az egyes foglalásokra vonatkozó foglalási feltételek és elállási szabályzatok hatálya alá tartoznak, amelyek tartalmazhatnak
a Partner által megállapított korlátozásokat, mint például a minimális vagy maximális életkor követelményét, utazási biztosítást és vízumkötelezettséget.
Az Ön felelőssége a foglalást megelőzően megbizonyosodni arról, hogy eleget tud-e tenni a foglalási feltételeknek, beleértve a fenti korlátozásokat vagy
követelményeket is. A WorldVentures nem vállal felelősséget azért, ha Ön nem felel meg az ilyen korlátozásoknak vagy követelményeknek, amennyiben
Önt a foglaláskor vagy a foglalást megelőzően ezekről tájékoztatták.
12. Ön tudomásul veszi, hogy a WorldVentures a szerződés teljesítésével kapcsolatosan megtarthatja és feldolgozhatja az Ön által a Tagsági Jelentkezési
Lap kitöltésével és benyújtásával a WorldVentures rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, és Önnek kötelessége a WorldVentures-t írásban
tájékoztatni a lakcímében vagy más elérhetőségében bekövetkezett változásokról. A szerződés teljesítése magában foglalhatja az Önnel folytatott
szükséges nem-kereskedelmi jellegű, az Ön által a Tagsági Jelentkezési Lapon megjelölt vagy időről-időre a WorldVentures-nek Ön által megadott email
címen keresztül történő elektronikus levelezést és/vagy a vonalas/mobil telefonszámon keresztül folytatott telefonbeszélgetéseket, fax és SMS üzeneteket
is. A jogszabályok által megengedett mértékben a WorldVentures kézi és/vagy elektronikus úton ezeket az adatokat nyilvántartásba veheti és eljárhat
azok adatkezelőjeként, de mindenkor köteles betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
által meghatározott kötelezettségeit.
Amennyiben a Tagsági Jelentkezési Lapon Ön bejelöli az erre a célra szolgáló négyzetet, azzal kifejezetten engedélyezi a WorldVentures számára,
hogy az Ön által a Tagsági Jelentkezési Lapon a WorldVentures rendelkezésére bocsátott személyes és bizalmas adatokat továbbítsa és megossza
anyavállalatával és társ- vagy kapcsolt vállalkozásaival, partnereivel, licencbe vevő ügynökeivel és értékesítőivel, valamint a WorldVentures független
képviselőivel. Amennyiben a Tagsági Jelentkezési Lapon Ön bejelöli az erre a célra szolgáló négyzetet, azzal Ön hozzájárul ahhoz, hogy a WorldVentures,
annak anyavállalata és társ- vagy kapcsolt vállalkozásai, partnerei, licence vevői, ügynökei és értékesítői, valamint a WorldVentures független képviselői

Önt telefonon hívhassák, email vagy fax üzeneteket küldhessenek Önnek az Ön által megadott elérhetőségek felhasználásával, annak érdekében, hogy
különböző ajánlatokról, promóciókról tájékoztassák Önt, hírekkel kapcsolatos üzeneteket küldjenek Önnek, és népszerűsítsék a WorldVentures termékeit,
eseményeit, értékesítési segédleteit és szolgáltatásainak az értékesítését. Egyes adatkezelők és/vagy adatfeldolgozók, valamint a WorldVentures az
Európai Gazdasági Térségen kívül működnek, de az adatkezelést és adatfeldolgozást olyan személyek végzik, akik betartják a „Biztonságos Kikötő”
(Safe Harbor) követelményeit és más, az Európai Unió által elfogadott előírásokat. Az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy ilyen emaileket, telefonhívásokat,
fax és/vagy SMS üzeneteket kapjon, érvényben marad a jelen Megállapodás bármilyen okból történő felmondása után is, mindaddig, amíg Ön az ilyen
típusú kommunikációk fogadásához való hozzájárulásának a visszavonásáról a WorldVentures-t nem tájékoztatja. Ön bármikor szabadon visszavonhatja
hozzájárulását ingyenesen és indokolás nélkül, írásban; a hozzájárulás visszavonását postai úton a WorldVentures postai címére (5100 Tennyson Parkway,
Plano, TX 75024) vagy emailben a privacy@worldventures.com email címre küldve, vagy a WorldVentures emailekben vagy SMS kommunikációkban
található leiratkozás opción keresztül. A jelen adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
5. § a) pontjában meghatározott önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adatkezeléssel kapcsolatos további jogorvoslati lehetőségekre és az egyéneket
megillető jogokra vonatkozóan kérjük, olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat: http://gs1.wpc.edgecastcdn.net/80289E/media/1/PDF/hungary_hu/com/
privacypolicy_hu.pdf.
13. A jogszabályok által megengedett mértékben a WorldVentures, annak partnerei, alvállalkozói, licenctulajdonosai, beszállítói, ügynökei, bármilyen
információ független szolgáltatója/továbbítója, továbbá a fenti felek munkavállalói, ügynökei, tisztségviselői vagy igazgatói (együttesen: az „Érintett Felek”)
nem felelősek semmilyen, a következő tevékenységekből fakadó közvetlen, közvetett, büntető jellegű, járulékos, különleges vagy következményes
kárért: (1) a honlap felhasználása vagy annak akadályoztatása; (2) bármilyen információ pontatlansága, hibája, késedelme vagy elmaradása, vagy bármilyen
információ továbbítása vagy kézbesítése; (3) bármilyen gondatlan vagy hanyag cselekmény vagy mulasztás; vagy (4) bármilyen Vis Maior Esemény. Az
Érintett Felek kártérítési felelőssége egy Klubtaggal szemben semmilyen esetben sem haladhatja meg a Kezdeti és az állítólagosan kárt okozó eseményt
közvetlenül megelőző tizenkét (12) hónapban a Klubtag által befizetett Havi Tagsági Díjak összegét.
14. Az Ön Tagsága személyre szóló, és a jelen Szerződési Feltételek alapján Önt megillető, illetve terhelő jogokat és kötelezettségeket nem ruházhatja
át, engedményezheti vagy terhelheti meg, és semmilyen más módon nem rendelkezhet azokról a WorldVentures előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
A WorldVentures-nek joga van átruháznia, engedményeznie, megterhelnie, alvállalkozóra bíznia vagy más módon rendelkeznie a jelen Szerződési
Feltételekből fakadó jogairól és kötelezettségeiről a Tagság időtartama alatt bármikor az Ön előzetes beleegyezése nélkül. A Tagság a Klubtag halálával
automatikusan megszűnik.
15. Csak korlátozott, át nem ruházható és nem kizárólagos felhasználási engedélyt biztosítunk az Ön számára ahhoz, hogy használhassa a szoftvert, a
dokumentációt és a Honlap más tartalmát, amely ahhoz szükséges, hogy elérhesse, felfedezhesse vagy valós időben más módon használhassa a Honlapot,
és hogy a jelen Szerződési Feltételeknek megfelelően felhasználhassa a Programhoz tartozó anyagokat és a Programban felkínált Kedvezményeket.
Bármely, a Honlapon letöltés céljából rendelkezésre bocsátott szoftver (a „Szoftver”) a WorldVentures-nek, a WorldVentures leányvállalatainak, társ- vagy
kapcsolt vállalkozásainak és/vagy Partnereinek és/vagy azok beszállítóinak vagy licenctulajdonosainak szerzői jogi oltalom alatt álló terméke. A Szoftver
felhasználása a Honlap Felhasználási Feltételeinek a hatálya alá tartozik. A fentiek korlátozása nélkül, a Szoftver vagy a Honlap tartalmának bármilyen más
szerverre vagy helyre történő további sokszorosítás vagy további terjesztés céljából való másolása kifejezetten tilos.
16. Ön nem használhat, terjeszthet vagy másolhat le semmilyen WorldVentures védjegyet, szerzői jogot vagy más szellemi tulajdont marketing anyagokban,
közösségi médiahirdetésekben, beleértve, de nem kizárólagosan a Facebookot, a Twittert vagy a LinkedInt, domain regisztráció keretében vagy más
hirdetési és marketing platformon a WorldVentures Jogkövetési Osztályának előzetes, kifejezett, írásbeli jóváhagyása nélkül.
17. Tilos a Honlapot bármilyen jogellenes vagy a jelen Szerződési Feltételek által tiltott módon használni, és Ön vállalja, hogy tiszteletben tartja a Honlap
más felhasználóit. Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön Honlaphoz való hozzáférését és Tagságát bármikor megszüntessük, ha Ön a WorldVentures-re,
általában a nyilvánosságra vagy más felhasználókra nézve hátrányos magatartást tanúsít. Az ilyen esetekben Tagsága felmondásakor Ön elveszíti az
általunk vagy Partnereink által Önnek odaítélt, Ön által felhalmozott, de még fel nem használt tagsági „pontokat” vagy más ösztönzőket. Ön vállalja továbbá,
hogy visszatéríti részünkre az Ön által tanúsított bármilyen jogellenes vagy jogsértő magatartás vagy a jelen Szerződési Feltételeket sértő magatartás
eredményeképpen Ön által kapott vagy realizált ösztönzők vagy ellenszolgáltatás ésszerű értékét.
18. Semmilyen, a WorldVentures és harmadik fél, beleértve, de nem kizárólagosan az utazási ügynököket, utazási szakértőket, írókat és Tagokat,
független attól, hogy részesednek a WorldVentures bevételeiben és/vagy nyereségeiben, aki közzétesz, publikál, megtekint, megkap vagy felhasznál a
Honlapon található bármilyen információt és/vagy anyagot, közötti kapcsolat nem tekinthető és értelmezhető olyan képviselői, munkáltatói, partnerségi,
közös vállalkozásra vonatkozó vagy más olyan kapcsolat létrehozásának, amely a WorldVentures, a WorldVentures leányvállalatai, társ- vagy kapcsolt
vállalkozásai mögöttes felelősségét eredményezné.
19. A jelen Szerződési Feltételeket a Partnerek saját, egyedi feltételeivel és korlátozásaival együtt kell értelmezni, és minden Kedvezmény megvásárlására
a Kedvezményt a Klubtag számára biztosító Partner felhasználásra vagy foglalásra vonatkozó szerződési feltételei az irányadóak. Az egyes Partnerek
fenntartják a jogot arra, hogy az árakat és/vagy a hozzáférést előzetes tájékoztatás nélkül módosítsák. A Klubtag tudomásul veszi és elfogadja, hogy
a WorldVentures nem vállal szavatosságot vagy garanciát a Klubtag által a partnerektől vásárolt Kedvezményekre vonatkozóan. Bár minden Partner
megerősítette azt a szándékát, hogy a Programban részt kíván venni, a WorldVentures nem tehető felelőssé az olyan Partnerek magatartásáért, akik a
WorldVentures-től független okok miatt a Klubtaggal való szerződéskötést megtagadják, és a WorldVentures azért sem tehető felelőssé, ha a Partnerek
úgy döntenek, hogy megszüntetik a kereskedelmi tevékenységüket. A WorldVentures nem vállal felelősséget semmilyen elszenvedett veszteségért
vagy személyi sérülésért, kivéve a jogszabályok által a WorldVentures számára előírt mértékben. A jelen Szerződési Feltételek egyik rendelkezése sem
korlátozza a WorldVentures csalárd magatartással vagy megtévesztéssel kapcsolatos felelősségét. Ez nem érinti a Klubtag törvényben meghatározott
fogyasztói jogait. Abban a valószínűtlen esetben, ha egy Partner nem tartaná tiszteletben a Kedvezményeket, javasoljuk, hogy a Klubtag forduljon a
WorldVentures Ügyfélszolgálati Osztályához. A WorldVentures nem tehető felelőssé a Partnerek által kínált Kedvezmények alkalmasságával vagy egyéb
tulajdonságával kapcsolatosan. Minden vitás kérdést közvetlenül az érintett Partnerrel kell rendezni.
20. A Klubtagnak minden értesítését a WorldVentures 5100 Tennyson Parkway, Plano, TX 75024 címére vagy a support@worldventures.com email címére
kell elküldenie. A WorldVentures a Klubtagnak szánt értesítéseit a Klubtag által a jelentkezéskor megadott, illetve a WorldVentures számára időről-időre
megküldött email vagy postai levelezési címére küldi. Az értesítést a Honlapon való közzététel után azonnal, az email elküldését követő huszonnégy (24)
órával, illetve a levél postára adását követő három (3) nappal kell szabályszerűen kézbesítettnek tekinteni. Az értesítés kézbesítésének a bizonyítására
elegendő annak a bizonyítása levél esetében, hogy a levél megfelelően lett megcímezve, felbélyegezve és postázva, illetve email esetében, hogy az email
a címzett megadott email címére lett elküldve.
21. A WorldVentures nem felelős és nem vállal felelősséget a jelen Szerződési Feltételek szerint fennálló kötelezettségei teljesítésének az elmaradása
vagy késedelmes teljesítése miatt, amennyiben azt ésszerű hatáskörén kívül álló események idézték elő (Vis Maior Esemény). A Vis Maior Események a
WorldVentures ésszerű hatáskörén kívül álló olyan cselekményeket, eseményeket, eseményeknek a meg nem történtét, mulasztásokat vagy baleseteket
foglalnak magukban, mint például (de nem kizárólagosan) a következő események: sztrájkok, munkabeszüntetések vagy más szervezett fellépés; polgári
felkelés, lázadás, megszállás, terrorista támadás vagy az azzal való fenyegetés, háború (akár hadüzenettel, akár anélkül), háborús fenyegetés vagy háborúra
való előkészület; tűz, robbanás, vihar, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, járvány vagy más természeti katasztrófa; vasúti, vízi, légi, közúti közlekedési
eszközök vagy más közösségi vagy magán közlekedési eszközök használatának a lehetetlensége; a közösségi vagy magán távközlési hálózatok
használatának a lehetetlensége; és bármely arra illetékes szerv által hozott törvények, határozatok, rendeletek vagy korlátozások. A WorldVentures által
a jelen Szerződési Feltételek bármely rendelkezésének a teljesítését a Vis Maior Esemény fennállásának az időtartamára felfüggesztettnek kell tekinteni,
és az említett időszak tartamára a WorldVentures a teljesítésre határidő-hosszabbítást kap. A WorldVentures minden tőle telhetőt megtesz a Vis Maior
Esemény megszüntetése érdekében vagy, hogy megoldást találjon arra, hogy a jelen Szerződési Feltételek szerint fennálló kötelezettségeit a Vis Maior
Esemény ellenére is teljesíteni tudja.
22. Amennyiben a WorldVentures bármikor elmulasztja megkövetelni a Klubtag bármely, a jelen Szerződési Feltételek szerint fennálló kötelezettségének a
szigorú teljesítését, vagy amennyiben a WorldVentures elmulasztja a jelen Szerződési Feltételek szerint fennálló jogainak vagy jogorvoslati lehetőségeinek
a gyakorlását, az nem jelenti az ilyen jogokról vagy jogorvoslatokról való lemondást, és nem mentesíti a Klubtagot a kötelezettségeinek a teljesítése
alól. A WorldVentures bármilyen mulasztással kapcsolatos jogról való lemondása nem értelmezhető a további mulasztásokkal kapcsolatos jogokról
való lemondásként. A jelen Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezésével kapcsolatos jogról való lemondás sem hatályos mindaddig, amíg azt a
WorldVentures kifejezetten jogról való lemondásnak nem nyilvánítja, és írásban nem közli a Klubtaggal.
23. Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek bármelyikét bármely arra illetékes hatóság bármilyen mértékben érvénytelennek, jogellenesnek vagy
végrehajthatatlannak nyilvánítaná, azt a többi szerződési feltételtől elkülönülten kell kezelni, és a többi szerződési feltétel azt követően a jogszabályok által
megengedett legteljesebb mértékben továbbra is érvényben marad.
24. A jelen Szerződési Feltételek és a jelen Szerződési Feltételekben kifejezetten hivatkozott dokumentumok a felek között a Tagsággal kapcsolatos
teljes megállapodást magukban foglalják, és felülírnak a felek között minden korábban létrejött, akár szóbeli, akár írásbeli megállapodást, egyezséget
vagy rendelkezést.
25. A jogszabályok által megengedett mértékben a WorldVentures, annak anyavállalata, leányvállalatai vagy társ- és kapcsolt vállalkozásai, valamint azok
igazgatói, tisztségviselői, engedményesei és ügynökei (a jelen pontban együttesen: a „Partnerek”) nem tartoznak felelősséggel semmilyen következményes
kárral vagy büntető kártérítéssel kapcsolatos követelésért, és Ön ezennel kifejezetten mentesíti a WorldVentures-t és Partnereit minden ilyen követelés
alól. A WorldVentures bármikor beszámíthatja a Klubtag bármilyen tartozását a WorldVentures bármely ki nem fizetett tartozásával szemben, függetlenül
attól, hogy ezek a tartozások már fennállnak-e vagy csak a jövőben keletkeznek, pénzben pontosan meghatározottak-e vagy sem, és függetlenül attól,
hogy a tartozások közül bármelyik a jelen Szerződési Feltételek alapján merült-e fel. A WorldVentures jelen pontban meghatározott jogainak gyakorlása
nem korlátozza vagy befolyásolja más, a jelen Szerződési Feltételek alapján vagy más módon a WorldVentures-t megillető egyéb jogait vagy jogorvoslati
lehetőségeit.
26. A WorldVentures időről-időre, ésszerű okokból módosíthatja a jelen Szerződési Feltételeket. Az Ön Tagságára és a Honlap, valamint a Programban
kínált Kedvezmények Ön által történő használatára a Tagság Ön által történő megvásárlásának az idején, illetve azt követően a Honlap Ön által történő
használatának, valamint a Kedvezmények Ön által történő igénybevételének az időpontjában hatályos Szerződési Feltételek az irányadóak, kivéve,
ha a jelen Szerződési Feltételek módosítását jogszabály vagy közigazgatási hatóság írja elő, vagy ha a WorldVentures értesíti Önt a jelen Szerződési
Feltételek módosításáról, amely esetben a WorldVentures-nek joga van feltételeznie, hogy Ön a Szerződési Feltételek módosítását elfogadta, kivéve, ha
Ön a Szerződési Feltételek módosításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondásáról
értesíti a WorldVentures-t.
27. A WorldVentures és a Klubtag között a jelen Szerződési Feltételekből és a Programból eredő üggyel kapcsolatos valamennyi kommunikáció angol
nyelven történik.
28. A WorldVentures működtet egy panaszkezelő eljárást, amely a vitás kérdések azonnali megoldásának a megkísérlésére szolgál. A Klubtagok
panaszaikkal a WorldVentures Ügyfélszolgálati Osztályához fordulhatnak az 5100 Tennyson Parkway, Plano, TX 75024 postai vagy az support@
worldventures.com email címen keresztül.
29. A jelen Szerződési Feltételekre a magyar jogszabályok az irányadóak. A jelen Szerződési Feltételekből fakadó vagy azzal kapcsolatos összes jogvita a
magyar bíróságok nem-kizárólagos joghatósága alá tartozik.
30. Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítanák, az ilyen rendelkezést csak
olyan mértékben kell módosítani, hogy az érvényesíthető legyen, és a Szerződési Feltételek egyensúlya teljes mértékben érvényes és hatályos maradjon.
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