Részvételi Feltételek

A 6x6 taxis mobilalkalmazás bevezető promóciójában való részvétel
feltételeinek meghatározásáról

Bemutatkozás
A jelen Részvételi Feltételek tárgya a 6x6 Taxi Kft által fejlesztett taxi applikációs szolgáltatás, mint
személyszállítási szolgáltatást (taxiszolgáltatást) közvetítő és szervező szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó
bevezető promóciós kampány és az abban való részvétel feltételeinek meghatározása.

1.

Résztvevők

1.1

Szervező és lebonyolító

1.1

A szolgáltatást bevezető promóciós kampány szervezője: 6x6 Taxi Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 263722;
adószám: 10838947-2-43 ; székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 2/a.; a továbbiakban: 6x6).

1.2

Szolgáltató: a 6x6 applikáción keresztül megrendelt személyszállítási szolgáltatás (taxiszolgáltatás)
mindenkori nyújtója.

1.2

Részvételre jogosultak

1.2.1 A promócióban részt vehet minden tizennyolcadik (18.) életévet betöltött természetes személy, aki
Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (továbbiakban: Felhasználó) és
regisztrál a 6x6 által birdie brand alatt nyújtott személyszállítási szolgáltatásra (a továbbiakban:
Szolgáltatás) a birdie applikáción (a továbbiakban: applikáció) keresztül. A regisztrációval a Felhasználó
elfogadja mind jelen Részvételi feltételeket, mind a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési
Feltételeket (ÁSZF [hiperlink javasolt]).
1.2.2 Egy személy a promócióban való részvételre jogosító egyszeri regisztrációra jogosult. Ha egy Felhasználó
ezen szabályt megszegi (így különösen manipulált, tömegesen generált e-mailcímeken vagy hamis e-mail
címen történő részvételi jelentkezés útján), úgy automatikusan elveszti a voucherre és az abban foglalt
kedvezményre való jogosultságát. Mindazonáltal a 6x6 nem köteles ellenőrizni, hogy egy Felhasználó hány
regisztrációt tesz, azonban ha a 6x6 megbizonyosodik arról, hogy egy Felhasználó több regisztrációval vesz
részt, úgy jogosult a Felhasználót kizárni a promócióból de akár a Szolgáltatás további igénybevételétől is.
1.3

Kizárás a részvételre jogosultak köréből

1.3.1 A promócióban kizárólag cselekvőképes személy vehet részt, így cselekvőképességében bármely okból
korlátozott vagy cselekvőképtelen személy még a törvényes képviselőjük útján sem vehet részt, amelynek
ellenőrzésére ugyanakkor a 6x6 nem köteles, a jelen Részvételi Feltételeknek való teljeskörű megfelelés a
Felhasználó felelőssége.
1.3.2 A promócióban nem vehetnek részt a 6x6 tulajdonosai (részvényesei), vezető tisztségviselői,
munkavállalói, a promóció szervezésében közreműködő megbízottjai, valamint ezen személyek közeli
hozzátartozói. Kizárásra kerül az a Felhasználó, aki bármilyen módon veszélyezteti a promóció tisztességes
lebonyolítását, illetve a jelen Részvételi Feltételekben részletezett feltételeket megkerüli vagy
adatkezelési hozzájárulását a promóció időtartama alatt visszavonja, vagy bármely módon jogszabályba
ütköző módon vesz részt a promócióban. Az a Felhasználó, aki a promóció időtartama alatt vonja vissza

az adatkezelési hozzájárulását oly módon, hogy a szükséges adatok ismeretének hiányára tekintettel a
Szolgáltatást a továbbiakban igénybe venni nem tudja, az automatikusan elveszíti a visszavonás
időpontjáig esetlegesen fel nem használt vouchereit és azok nem állíthatók vissza a továbbiakban sem. A
kizárásról a 6x6 csak szükség esetén értesíti külön a Felhasználót.
1.3.3 A 6x6 kifejezetten fenntartja annak jogát, hogy amennyiben a promócióval, annak céljával, továbbá a
szolgáltatás-szervezői tevékenységével vagy üzleti jóhírnevével bármely módon összeférhetetlen vagy azt
sértő/veszélyeztető magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az ilyen
magatartás tanúsító Felhasználót egyoldalúan kizárja a nyereményjátékból.

2.

Részvétel a promócióban

2.1

A promócióban az applikációt letöltő és regisztráló Felhasználók vesznek részt, az alábbiak szerint:
- az első ezer (1000) fő regisztráló Felhasználó 3.000 HUF értékben kap utazásra beváltható
mindösszesen 6*500 HUF értékű vouchert, míg
- míg a további, legkésőbb 2021. február 15. napjáig regisztráló Felhasználó 1.500 HUF értékben kap
utazásra beváltható mindösszesen 3*500 HUF vouchert.

2.2

Az applikáció letöltése és használata, a regisztráció és a promócióban való részvétel ingyenes és önkéntes.

2.3

A promóció szempontjából nincs jelentősége, hogy a Felhasználót az applikációt android (Google Play)
vagy iOS (App Store) rendszeren tölti le és regisztrálja. A regisztrációhoz el kell fogadni az adatkezelésre
vonatkozó tájékoztatót, valamint a Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-et.

2.4

A voucherek felhasználása

2.4.1 A voucherek a regisztrációt követően – a promócióban való részvétel feltételeinek elfogadását követően
– érhetők el az applikációban. Regisztrációnak az minősül, ha a Felhasználó megadja az applikációban a
teljes nevét (vezetéknév és keresztnév), telefonszámát, e-mail címét és a viteldíj megfizetésére szolgáló
bankkártya adatait, illetve regisztrációját validálja (visszaigazolja) a 6x6 által küldött érvényesítő kóddal.
A bankkártya regisztrációja kötelező a személyszállítási szolgáltatás (utazás) igénybevételéhez, így a
vocuherre való jogosultsághoz is.
2.4.2 Egy voucher 500 HUF értékű.
2.4.3 A voucher a Felhasználó által megrendelt személyszállítási szolgáltatás ellenértékének (viteldíj) részbeni
megfizetésére használható fel oly módon, hogy a voucherben lévő promóciós kód felhasználásával a
viteldíjnak a voucher összegével egyező részét a Felhasználó a voucherrel fizeti meg.
2.4.4 Egy utazáshoz (így egy viteldíj megfizetéséhez) egy voucher használható fel.
2.4.5 A felhasználó a voucherben szereplő promóciós kódot a Szolgáltatás megrendelésekor adja meg az
applikációban, ezzel jelzi, hogy igénybe veszi a vouchert a viteldíj megfizetése körében. A promóciós kód
megadására kizárólag a Szolgáltatás megrendelésekor van lehetőség, így csak akkor használható fel a kód
a viteldíj megfizetéséhez, ha azt előzetesen megadta az applikáción keresztül. Technikai okokból a voucher
a viteldíjnak kizárólag az applikáción keresztül történő megfizetése esetén használható fel, egyéb fizetési
módok (például készpénzes vagy közvetlen bankkártyás fizetés) esetében nem, függetlenül attól, hogy
ezen egyéb fizetési módokat a 6x6 esetlegesen elfogadja a viteldíj megfizetésére.
2.4.6 A voucher nem árkedvezményt jelent a viteldíj összegéből, hanem a 6x6 a voucher összegének erejéig
megfizeti a viteldíj egy részét a Felhasználó helyett (tartozásátvállalás): bár az applikációban és a számlán
a viteldíj teljes összege megjelenik, ugyanakkor a viteldíj megfizetése során a 6x6 a Felhasználó számlájáról

a voucher összegével csökkentett összeget von le a promóciós kód jelen Részvételi Feltételeknek
megfelelő felhasználása esetén.
2.4.7 A Felhasználó köteles a viteldíjnak a voucher összegén felüli részét az ÁSZF-nek és az esetleges egyéb
szolgáltatási feltételeknek megfelelően megfizetni.
2.4.8 A voucher felhasználási határideje a regisztráció napjától számított kilencven (90) naptári nap hat (6)
voucher, míg kilencven (90) naptári nap három (3) voucher esetében. A felhasználási határidő lejártával a
voucher automatikusan, minden további tájékoztatás vagy nyilatkozat nélkül felhasználhatatlanná válik.
2.5

A voucher készpénzre vagy egyéb kedvezményre, utalványra nem váltható át.

2.6

A 6x6 jogosult akár magát a promóciós kampányt, akár a promóciós kódokat bármilyen okból, saját
döntése szerint szüneteltetni, felfüggeszteni vagy beszüntetni, amely esetben Felhasználó nem jogosult
semminemű kártérítési vagy egyéb igény támasztására. A 6x6 kifejezetten jogosult a voucherek (kódok)
felfüggesztésére valamely Felhasználó kizárása esetén, de akár a Felhasználó kizárása nélkül is, ha a
Felhasználó csalárd módon, így különösen a jelen Részvételi Feltételekkel ellentétesen vagy egyéb módon
jogellenesen járt el a voucher/kód megszerzése és/vagy felhasználása során.

2.7

Bármely adat nem, téves, hibás vagy hiányos megadása, vagy az arra vonatkozó adatkezelői hozzájárulás
visszavonása a promócióból történő automatikus kizárás következményét hozza magával. A 6x6 a valótlan
adatok vagy valósadatok hamis használatából eredő kárért felelősséget nem vállal.

2.8

A 6x6 kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy jelen Részvételi Feltételek rendelkezései alapján, az
abban foglaltaknak való maradéktalan megfelelőség megállapítása érdekében és annak erejéig
megvizsgálja a Felhasználókat, így különösen, de nem kizárólagosan, ha szabálytalanság vagy manipuláció
gyanúja merül fel.

2.9

A promócióban való részvételhez és általánosságban a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai
és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség
viselése (így többek között: internet kapcsolat és díja, internetes hálózaton való kommunikációra alkalmas
eszköz és szoftverek megvásárlása, működtetése) kizárólag Felhasználót terheli. A 6x6 kizár minden
felelősséget és bárminemű kártérítési vagy kártalanítási igényért való helytállási kötelezettséget a
promócióban való részvétel során vagy azzal összefüggésben, így különösen, de nem kizárólagosan az
esetleges – a 6x6 érdekkörén kívül felmerült okból keletkezett – technikai hibákból, hiányosságokból,
informatikai rendszer leállásából vagy késésekből eredően. Amennyiben a 6x6 által a promóció
igénybevételéhez használt applikációt vagy szervert ért illetéktelen hozzáférés folytán a Felhasználók
valótlan rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a szervező semminemű felelősséget nem vállal.

2.10

A jelen Részvételi Feltételek szerinti promóciós kampány és különösen a voucher felhasználása és annak
menete nem érinti a 6x6 által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF vonatkozó rendelkezéseit, így a 6x6
a promóciós kód felhasználása esetén is a Szolgáltató nevében és megbízásából szedi be a viteldíjat a
Felhasználótól és számol el azzal a Szolgáltató felé (a 6x6 ily módon a Szolgáltató teljesítési segédjeként
jár el a viteldíj beszedése során).

3.

Egyéb rendelkezések

3.1

A Részvételi Feltételek tárgya (hatálya)

3.1.1 Jelen Részvételi Feltételek tárgya kizárólag a promóciós kampányban való részvétel feltételeinek
meghatározása, a 6x6 által nyújtott Szolgáltatásra, valamint a személyszállítási szolgáltatás
igénybevételére a vonatkozó szabályzatok és/vagy szerződéses feltételek alkalmazandók.

3.1.2 A jelen Részvételi Feltételekben nem szabályozott kérdésekre elsősorban a 6x6 által kiadott mindenkor
hatályos ÁSZF és egyéb szerződéses feltételek vagy szabályzatok rendelkezései az irányadók.
3.2

Adatkezelés

3.2.1 A 6x6 által nyújtott Szolgáltatással, így a Szolgáltatásnak a jelen Részvételi Feltételek szerinti
kedvezményes igénybevételével összefüggésben a Felhasználó által megadott adatok felvételére és
kezelésére a 6x6 Taxi Kft. mindenkor hatályos adatkezelési szabályzatai és tájékoztatója rendelkezései
irányadók
http://new.6x6taxi.hu/feltoltott/dokumentumok/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_6x6_taxi_202011
30.pdf
3.2.2 A 6x6 a jelen Részvételi Feltételek szerinti promóciós kampány során nem vesz fel és nem kezel
semminemű olyan adatot a Felhasználóról, amely egyébként nem szükséges a Szolgáltatás
igénybevételéhez.
3.3

Panasztételi lehetőség
A felhasználói panasz megtételére a 6x6 által kiadott mindenkor hatályos ÁSZF és egyéb szerződéses
feltételek vagy szabályzatok rendelkezései az irányadók, mindazonáltal a promóciós voucherre/kódra való
jogosultság, illetve a kód felhasználása vonatkozásában a Felhasználó az ÁSZF-ben megadottal azonos
helyen élhet panasszal, az alábbiak szerint:
- a 6x6 Taxi Kft. elérhetőségein (székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 2/a.; email: taxi@6x6taxi.hu);
- Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (cím: 1088.
Budapest, József krt. 6.., tel: +36 (1) 459-4843).

3.4

A 6x6 tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a jelen promóció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről
szóló 1991. évi XXXIV. törvény tárgyi hatálya alá.

3.5

A 6x6 bármikor jogosult a jelen Részvételi Feltételeket egyoldalúan módosítani, amely módosult
Részvételi Feltételeket hírlevélben tesz közzé.

Budapest, 2020. november 15.

6x6 Taxi Kft.

