
 

 

C függelék 
 

UEFA EURO 2016™ 
RÉSZTVEVŐ NEMZETI SZÖVETSÉGEK SZURKOLÓI JEGYÉRTÉKESÍTÉSE 

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

A. BEVEZETÉS 

1. Hatály 

Az Union des associations européennes de football (UEFA), a labdarúgó sportért európai szinten felelős irányító 
testület a kizárólagos tulajdonosa az UEFA 2014-16-os labdarúgó Európa-bajnokság befejező tornájával (“UEFA 
EURO 2016™”) kapcsolatos kereskedelmi jogoknak. 
 
Az alábbi UEFA EURO 2016™ Résztvevő Nemzeti Szövetségek Szurkolói Jegyértékesítése, Szerződési 
Feltételek (a "Szerződési Feltételek") részletezi a résztvevő nemzeti szövetségeknek a franciaországi UEFA 
EURO 2016™-ra szóló szurkolói jegyei igénylésével, megvásárlásával és felhasználásával kapcsolatos általános 
feltételeket.  

2. Fogalommeghatározások 

Akadálymentesített Helyre 

Szóló Jegy 

az egyik – egyszeri vagy FMT (követem a csapatom) fajtájú – Jegytípus, 

amelyet kerekes széket használó fogyatékkal élő vagy olyan személy 

számára értékesítenek, akinek könnyen megközelíthető ülésre van 

szüksége. 

Elosztási Módszer a PNA-k (részt vevő nemzeti szövetségek) által a Jegyek elosztására 

választott módszer, amely PNA Elosztási Szabály vagy az RDM 

(véletlenszerű sorsolási módszer) lehet. 

Igénylő 

 

bármely 18. életévét betöltött természetes személy, akinek jogában áll a 

Szerződési Feltételekkel összhangban szerződést kötni az UEFA EURO 

2016™-ra szóló Jegyek vásárlására. 

Igénylési Űrlap  elektronikus űrlap, amelyet a megfelelő PNA Jegyportálon töltenek ki és 

nyújtanak be Igénylés céljából 2015. december 14-én 12:00 KözEI órától 

(déltől) 2016. január 18-án 12:00 KözEI óráig (délig).   

EURO 2016 SAS az UEFA és a Rendező Szövetség tulajdonában álló zártkörű 

részvénytársaság ("société par actions simplifiée"), 50 000 € jegyzett 

tőkével, Párizsban 531 326 080 R.C.S számon bejegyezve, ÁFA azonosító 

száma: FR 47531326080, székhelyének címe: 112 avenue Kléber – CS 

81671, 75773 Paris CEDEX 16, Franciaország – telefon: +33 (0) 825 06 

2016. 

FMT vagy Követem a 

Csapatom (ha releváns) 

az UEFA EURO 2016™ keretében egy Csapat által játszott összes 

csoportmérkőzésre és az összes vagy (a Csapat továbbjutásától függően) 

néhány kieséses szakaszbeli mérkőzésre szóló Jegy-csomag. 

Vendég (ha releváns)  egyén, aki olyan Sikeres Igénylőt kísér a Mérkőzés(ek)re, akinek a 

Szerződéses Feltételek 8.1 és 8.2 cikkelye alapján juttattak Jegy(ek)et, ide 

értve (ha releváns) a 3.14 cikkellyel összhangban a fogyatékkal élő nézőt 

kísérő egyént is. 

Rendező Szövetség a Fédération Française de Football, székhelyének címe 87, Boulevard de 

Grenelle, 75738 Paris Cedex 15, Franciaország, amelyet az UEFA jelölt ki 

az UEFA EURO 2016™ rendező szövetségeként, ráruházva a 

Mérkőzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos jogokat és 

kötelezettségeket.  



 

 

Mérkőzés  bármely, az UEFA EURO 2016™ részeként lejátszandó hivatalos 

mérkőzés.  

Értesítés  az EURO 2016 SAS által az Igénylő részéről az Igénylési Űrlapon 

megadott e-mail címre küldött értesítés az Igénylésről, amely 

visszaigazolja az ilyen Értesítésben szereplő Jegy(ek) kiosztását. 

Beszerzési Ár 
az Igénylő által az Igénylési űrlapon kért Jegy(ek) alábbi 3.7 cikkelynek 

megfelelő teljes beszerzési ára, amely magába foglalja az ÁFÁ-t (a 

Beszerzési Ár 5,5 %-ának megfelelően számításba véve). A Beszerzési 

Áron felül a Sikeres Igénylőnek felszámítják a Jegyek kézbesítési költségét 

is (amely fedezi a jegyek szállítási költségét, ill. az alábbi 6.1 b) vagy 6.2 

cikkely szerinti helyen történő átvétel esetén a kezelési költségét). A 

Sikeres Igénylő által fizetendő teljes összeg a kézbesítés módjától és a 

szállítási címtől függ. A költségek részletezése a következő linken 

tekinthető meg: https://euro2016-faq.tickets.uefa.com/en/node/3282   

Résztvevő Nemzeti Szövetség 

(PNA) 

bármely nemzeti szövetség, amely bejutott az UEFA EURO 2016™-ra és 

részt vesz a tornán. 

PNA Elosztási Szabályok a PNA-k által a Jegyeknek az Igénylőik közötti elosztására használt 

szabály vagy szabályrendszer, amelyet a PNA Jegyértékesítési Felülete 

ismertet, és amelyről az Igénylők tájékozódhatnak az Igényük 

benyújtásakor. 

PNA Jegyportál az UEFA tulajdonában álló és általa kezelt, minden PNA szurkolói számára 

külön szekciót tartalmazó Internet platform a 

www.EURO2016.com/tickets 

címen, ahol a Regisztrációs Űrlapot és az Igénylési Űrlapot ki lehet tölteni 

és be lehet nyújtani 

Az UEFA a PNA Jegyportálokat az EURO 2016 SAS rendelkezésére 

bocsátja az UEFA EURO 2016™-ra szóló jegyek értékesítése céljára. 

Véletlenszerű Sorsolási 

Módszer (RDM) (ha releváns) 

az RDM olyan számítógépes rendszer, amely a Jegy(ek) elosztása 

céljából véletlenszerű választással kisorsolja a Sikeres Igénylőket az 

összes Igénylés halmazából, a Mérkőzés, Árkategória és Jegytípus 

alapján, az alábbi 3.6 és 3.7 cikkelyben részletezett szabályok szerint. A 

kisorsolt személyeket RDM használatával kiválasztó algoritmust letétbe 

helyezték Maître Vincent ADAM (Huissier de justice) ügyvéd 99 rue de 

Prony, 75017 Paris, Franciaország címen található irodájában.  

Regisztrációs Űrlap elektronikus űrlap, amelyet egy egyén tölt ki on-line 2015. december 14-én 

12:00 KözEI órától (déltől) 2016. január 18-án 12:00 KözEI óráig (délig), 

azért, hogy regisztrálja a fiókját a megfelelő PNA Jegyportálon: 

https://euro2016-hun.tickets.uefa.com  

Rendelkezések  nem kizárólagos felsorolásban a következő forrásokból származó 

előírások:  

 - Franciaország törvényei; 

- az UEFA, az EURO 2016 SAS és a Rendező Szövetség 

Mérkőzésekre és az UEFA EURO 2016™-ra hatályos 

szabályzatai és rendelkezései; valamint 

-  a Stadion Szabályzatok 

 

Igénylés egy Igénylő által UEFA EURO 2016™ Mérkőzés(ek)re szóló Jegy(ek)re a 

Szerződési Feltételekkel összhangban, Igénylési Űrlap útján adott 

megrendelés. Kétségek elkerülése érdekében: az igénylés nem képez 

https://euro2016-faq.tickets.uefa.com/en/node/3282
http://www.euro2016.com/tickets
https://euro2016-hun.tickets.uefa.com/


 

 

kötelező érvényű megállapodást az EURO 2016 SAS és az Igénylő között, 

kivéve, ha az igényelt Jegy(ek)et a vonatkozó Elosztási Módszerrel (ha 

releváns) sikeresen odaítélték és az Igénylést az 5.1 cikkellyel 

összhangban elfogadták. 

Egyszeri Jegy a Jegyek egyik eladásra kínált típusa, amely egy Stadionban egyetlen 

Mérkőzésre szól. 

Stadion bármely hivatalos UEFA EURO 2016™ stadion összes létesítménye, ahol 

bármilyen Mérkőzést játszanak, ideértve minden olyan területet, ahová a 

bejutáshoz Jegy szükséges. A jelen Szerződési Feltételek közzétételének 

időpontjában a hivatalos UEFA EURO 2016™ stadionok:  

- Stade de Bordeaux; 

- Stade Bollaert-Delelis; 

- Stade Pierre Mauroy; 

- Stade de Lyon ; 

- Stade Vélodrome ; 

- Stade de Nice ; 

- Parc des Princes ; 

- Stade de France ; 

- Stade Geoffroy Guichard ; 

- Stade Municipal de Toulouse. 

Stadion Tulajdonos a Stadion tulajdonosa, működtetője vagy bérlője, attól függően, hogy a 

Jegy melyik Stadionba való belépésre jogosít. 

Stadion Szabályzat az "UEFA EURO 2016™ Stadion Szabályzata", amelynek elérhetősége: 

www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/25/56/

31/2255631_DOWNLOAD.pdf 

Sikeres Igénylő bármely Igénylő, akinek az Igényét az EURO 2016 SAS elfogadta az 5. 

cikkellyel összhangban. 

Csapat(ok) bármely nemzeti csapat, amely bejutott az UEFA EURO 2016™-ra és 

részt vesz a tornán. 

Jegy(ek)  a Jegybirtokos birtokában lévő, papír vagy műanyag alapú jegy, amely a 

Jegybirtokost (a Szerződési Feltételek figyelembe vételével) feljogosítja 

arra, hogy megtekintse az adott Jegyen feltüntetett Mérkőzést és 

elfoglaljon egy helyet az ugyanott jelzett Stadionban.  

Jegybirtokos  bármely személy, aki ténylegesen és jogosan birtokol egy Jegyet, ide értve 

nem kizárólagos felsorolásban a Sikeres Igénylőket és Vendégeiket (ha 

releváns). 

Jegytípus(ok) az Akadálymentesített Helyre Szóló Jegyek, az Egyszeri Jegyek és/vagy 

az FMT Jegyek (ha releváns) 

UEFA az Union des associations européennes de football, amelynek az irodái a 

Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, Svájc címen találhatók, valamint 

bármely általa teljesen birtokolt leányvállalat, nem kizárólagosan ideértve 

az UEFA Events SA-t. 

UEFA EURO 2016™ 

 

az UEFA 2014-16-os labdarúgó Európa-bajnokság Franciaországban 

2016. június 10. és 2016. július 10. között lebonyolításra kerülő befejező 

szakasza, amelyre vonatkozóan az UEFA birtokolja a francia jog szerinti 

kiaknázási jogokat. 

Voucher bármely papír, műanyag vagy egyéb kézzel fogható dokumentum, amelyet 

Jegyre kell váltani a megfelelő Mérkőzés előtt. A Voucherek az UEFA 

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/25/56/31/2255631_DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/25/56/31/2255631_DOWNLOAD.pdf


 

 

kizárólagos tulajdonát képezik, és nem jogosítanak belépésre a 

Mérkőzésekre. 

Voucher Beváltó Pont 
olyan kijelölt pont minden UEFA EURO 2016 rendező városban, ahol a 

PNA szurkolói Jegyre tudják váltani a Voucherüket a megfelelő Mérkőzés 

előtt, ha a csapatuk bejutott a következő fordulóra a torna egyenes 

kieséses szakaszában. 

B. JEGYÉRTÉKESÍTÉS 

3. Igénylési szabályok 

Általános rész 

3.1. A Jegy(ek) bármilyen Igénylése az Igénylő előzetes regisztrációjához kötött. A regisztráció a 
Regisztrációs Űrlap benyújtásával valósul meg. Az Igénylők 2015. december 14-től 2016. 
január 18-ig tudnak regisztrálni. A regisztrálás feltételeit a vonatkozó PNA Jegyportál 
szerződési feltételei részletezik, amelyek elérhetősége: 
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/30/55/55/2305555_
DOWNLOAD.pdf  

A Regisztrációs Űrlapot kitöltő és a PNA Elosztási Szabályok szerint Jegyek kérésére 
alkalmas Igénylő a Jegy(ek)re vonatkozó Igénylését a megfelelő, 2015 december 14-én déltől 
(KözEI) 2016. január 18-án délig (KözEI) nyitva lévő PNA Jegyportálon tudja benyújtani. 
Ebben az időszakban az Igénylő bármikor beléphet a megfelelő PNA Jegyportálra, hogy 
szerkessze vagy törölje az Igénylését. A megfelelő PNA Jegyportál bezárása után semmilyen 
módosítás vagy törlés sem lesz engedélyezve. Az UEFA által az EURO 2016 SAS nevében 
és részéről rendben megkapott, helyesen kitöltött Igénylési Űrlap határidőn belüli benyújtása 
az Igénylési Űrlapon feltüntetett Jegy(ek) megvásárlására vonatkozó kötelező érvényű és 
visszavonhatatlan vállalakozást képez, amelyet az EURO 2016 SAS az 5. cikkellyel össz-
hangban elfogadhat. 

3.2. A PNA szurkolói értékesítés keretében az alábbi Jegytípusok és árkategóriák (a továbbiakban 
"Árkategóriák" szerinti Jegyek kaphatók majd:  

 

 ÁRKATEGÓRIA 

1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória 

J
E

G
Y

-

T
ÍP

U
S

O
K

 Egyszeri Jegy     

FMT Jegyek (ha 
releváns) 

    

Akadálymentesített 
Helyre Szóló Jegy* 

   ̽ 

 
* az Akadálymentesített Helyre Szóló Jegyek a Stadion elrendezésétől függően különböző területekre 
szólhatnak, de minden ilyen jegy árazása a 4. kategóriának megfelelően történik 

 
Az árak és a helyek elrendezését feltüntető üléstérképek megjelennek majd a megfelelő PNA 
Jegyportálon.  
 
Az Igénylő nem tud konkrét hely(ek)et. kiválasztani. A helyeket a Jegyeknek az Igénylő által a 
megfelelő PNA Jegyportálon kiválasztott Árkategóriája, Jegytípusa és mennyisége alapján, a 
3.6 cikkely előírásainak megfelelően fogják véletlenszerűen elosztani. 

3.3. A Regisztrációs Űrlapon és/vagy az Igénylési Űrlapon minden Igénylőnek meg kell adnia a 
nemét, családi/utónevét(neveit), születési idejét és helyét, nemzetiségét és lakóhelyének 
országát, telefonszámát, e-mail címét, útlevél ill. személyazonosító igazolvány számát, teljes 
levelezési címét, aktuális bankkártya-adatait, PNA szurkolói klubtagsági számát (ha releváns 
és kérik) és a fogyatékosság igazolását (ha releváns). Az UEFA kérésére az Igénylőnek meg 

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/30/55/55/2305555_DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/30/55/55/2305555_DOWNLOAD.pdf


 

 

kell adnia Vendége(i) nemét, családi/utónevét(eit), születési idejét és helyét, nemzetiségét és 
lakóhelyének országát, telefonszámát, e-mail címét, útlevél ill. személyazonosító igazolvány 
számát, teljes levelezési címét, PNA szurkolói klubtagsági számát (ha releváns és kérik) és a 
fogyatékosság igazolását (ha releváns).  

3.4. Kizárólag az érintett Igénylő felelős annak biztosításáért, hogy 

a. a Regisztrációs Űrlap és az Igénylési Űrlap kitöltése helyesen történt meg, minden 
kívánt és teljes körű személyi és kapcsolati adattal, fizetési információval;  

b. a személyes adatok kezelésére vonatkozó kötelező hozzájárulás(ok)at és a Szerződési 
Feltételek kötelező elismerését az UEFA által kért módon, a Regisztrációs Űrlapon és 
az Igénylési Űrlapon megfelelően megadták ezen űrlapok vonatkozó dobozainak 
bejelölésével;  

c. az Igénylési Úrlapot megfelelő módon benyújtották az UEFA-hoz a 3.1 cikkely szerinti 
határidőn belül. Az Igénylési Úrlap megfelelő benyújtása után üzenet jelenik meg az 
érintett PNA Jegyportálon. Az igénylés legutóbbi állapota megtekinthető és ellen-
őrizhető a PNA Jegyportálon az Igénylő fiókjába történő belépéssel; és 

d. az Igénylési Űrlapon megadott bankkártyán elegendő fedezet és fizetési limit áll 
rendelkezésre a Jegy(ek) Beszerzési Árának (plusz a választott módtól függő kéz-
besítési költségeinek, valamint adott esetben a kártyahasználat bankköltségeinek) 
fedezetéül.  

Az Igénylési Űrlap (és ezáltal a vonatkozó igénylés) visszautasítását vonja maga után, ha az 
Igénylő bármiben elmulasztja a fenti követelmények teljesítését.  

3.5. A megfelelő PNA Jegyportálon az Igénylési Űrlap "IGÉNYLÉS BENYÚJTÁSA" 
gombjára/mezőjére való kattintással az Igénylő elismeri, hogy elolvasta, megértette, elfogadta 
a Szerződési Feltételeket és beleegyezik azok teljesítésébe, hogy hozzájárul a megállapodás 
elektronikus úton történő létrehozásához, valamint hogy az információcsere az Igénylő, az 
UEFA és az EURO 2016 SAS között e-mailek útján történik a megállapodás megkötése előtt 
ill. végrehajtása során, összhangban a francia "polgári törvénykönyv" L. 1369-2 cikkelyével. 
Továbbá, a francia fogyasztói törvény L-121-21-8 12° cikkelyének alkalmazásában az 
Igénylőre nem vonatkozik a visszalépési jog. 

3.6. Ha a Jegyek iránti igény az Igénylő által kért Mérkőzés, Jegytípus és Árkategória 
szempontjából nem lépi túl a Jegyek kínálatát, akkor az Igénylést legkésőbb 2016. február 29-
ig visszaigazolják az 5. cikkellyel összhangban. 

Azt az Igénylőt, akinek az Igénylését nem fogadták el (azaz aki számára nem osztottak el 
Jegyet), az UEFA legkésőbb 2016. február 29-ig tájékoztatja erről az Igénylése állapotának 
frissítésével a megfelelő PNA Jegyportálon, valamint az ilyen Igénylő által az Igénylési űrlapon 
jelzett címre küldött e-maillel. 

3.7. A Jegyek elosztása az Igénylők között csak akkor történik a jelen 3.7 cikkelyben foglalt 
előírások szerint, a vonatkozó Elosztási Módszerrel, ha az Igénylő által kért valamelyik 
Mérkőzés, Jegytípus és Árkategória szempontjából a Jegyek iránti igény meghaladja a Jegyek 
kínálatát. Egy Igénylő különböző Mérkőzésekre benyújtott Igénylése a vonatkozó Elosztási 
Módszer útján (I) teljes elfogadásra, (II) részleges elfogadásra vagy (III) teljes visszautasításra 
kerülhet. A kétségek elkerülése érdekében: az FMT Jegy csak (I) teljes elfogadásra vagy (II) 
teljes visszautasításra kerülhet. Magától értetődik, hogy az egy Igénylő által ugyanarra a 
Mérkőzésre benyújtott egy vagy több Jegyre vonatkozó Igénylés csak teljes elfogadásra vagy 
teljes visszautasításra kerülhet, részleges elfogadásra sosem. 

A Sikeres Igénylő által benyújtott Igénylés elfogadását legkésőbb 2016. február 29-ig 
visszaigazolják az 5. cikkellyel összhangban. 

3.8. Abban az esetben, ha az Igénylő által választott Árkategóriában nincs már Jegy, az Igénylő 
számára más Árkategóriába tartozó Jegyet oszthatnak el a vonatkozó Elosztási Módszer 



 

 

útján, feltéve, hogy az Igénylő kifejezetten felhatalmazta az UEFA-t erre az Igénylési Űrlap 
megfelelő mezőjének bejelölésével.  

Az Igénylő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vonatkozó mező bejelölése esetén 
előfordulhat, hogy az eredetileg kértnél eggyel alacsonyabb vagy magasabb Árkategória 
szerinti Beszerzési Árat kell fizetnie, ami alacsonyabb vagy magasabb Beszerzési Ár fizetését 
eredményezheti. 

Egyszeri Jegyek 

3.9. Az egy Igénylő által kérhető Egyszeri Jegy(ek) maximális számát minden PNA maga 
határozza meg a megfelelő PNA Jegyportálon.  

3.10. Nem megengedett az olyan Igénylés, amely: (I) Mérkőzésenként túllépi az Egyszeri 
Jegyeknek az adott PNA által a megfelelő PNA Jegyportálon meghatározott maximális 
számát; (II) az ugyanazon a napon játszott egynél (1) több Mérkőzésre vonatkozik; és/vagy 
(III) Egyszeri Jeggyel együtt olyan FMT Jegyre (ha releváns) is vonatkozik, amely ugyanazt a 
Mérkőzést is tartalmazza. 

FMT Jegyek (ha releváns) 

3.11. Az egy Igénylő által kérhető FMT Jegy(ek) maximális számát minden PNA maga határozza 
meg a megfelelő PNA Jegyportálon.  

3.12. A megfelelő Csapat FMT Jegyeire vonatkozó Igénylések az alábbiak szerint nyújthatók be: (I) 
minden UEFA EURO 2016™ csoportmérkőzésére; (II) minden UEFA EURO 2016™ csoport- 
és nyolcaddöntős Mérkőzésére; (III) minden UEFA EURO 2016™ csoport- és további 
Mérkőzésére a negyeddöntőkig; (IV) minden UEFA EURO 2016™ csoport- és további 
Mérkőzésére a másoddöntőkig; (V) minden UEFA EURO 2016™ csoport- és további 
Mérkőzésére a döntőig. 

3.13. Nem megengedett az olyan Igénylés, amely: (I) Mérkőzésenként túllépi az FMT Jegyeknek az 
adott PNA által a megfelelő PNA Jegyportálon meghatározott maximális számát; (II) az 
ugyanazon a napon játszott egynél (1) több Mérkőzésre vonatkozik; és/vagy (III) Egyszeri 
Jeggyel együtt olyan FMT Jegyre is vonatkozik, amely ugyanazt a Mérkőzést is tartalmazza. 

 Akadálymentesített Helyre Szóló Jegyek 

3.14. Meghatározott számú Akadálymentesített Helyre Szóló Jegy fog rendelkezésre állni a 
fogyatékkal élő nézők számára, ingyenes Jeggyel az ilyen fogyatékkal élő Jegybirtokost kísérő 
személyes társ/segítő számára. Ezt a személyt a jelen Szerződési Feltételek végrehajtása 
szempontjából Vendégnek fogják tekinteni. Az ilyen Jegykategóriát előjegyző Igénylőnek fel 
kell majd töltenie a megfelelő PNA Jegyportálra egy érvényes hivatalos dokumentumot, amely 
igazolja a fogyatékosságát, valamint azt az érvényes hivatalos dokumentumot, amely igazolja 
a Vendége fogyatékosságát (ha releváns). Ilyen szempontból a fogyatékkal élők bejutását 
segítő európai szervezet, a CAFE (Centre for Access to Football in Europe) és az UEFA 
szorosan együttműködik egymással. 

4. Fizetés 

4.1. A Jegy(ek)ért csak a következő bankkártyákkal lehet fizetni: MasterCard vagy Visa. Az Igénylő 
bankkártyájának lejárati dátuma nem lehet 2016. augusztus 31-nél korábbi. 

4.2. Az Igénylő által kért Mérkőzés, Jegytípus Árkategória és mennyiség után a Jegy(ek) 
Beszerzési Ára egyértelműen fel lesz tüntetve az Igénylési Űrlapon (forgalmi adóval együtt). 
Az Igénylő elismeri, hogy az Igénylési Űrlap megerősítési gombjára/mezőjére történő 
kattintással engedélyezi a fizetés lebonyolítását és bankkártyájának a 4.3 cikkellyel 
összhangban történő terhelését, amennyiben az igényelt Jegy(ek)et neki osztják ki. A 
Jegy(ek) kiosztása az Igénylés EURO 2016 SAS által történt elfogadását képezi, amiről az 
Igénylő a PNA Jegyportálon az Igénylése állapotának frissítése útján kap értesítést.  



 

 

4.3. A fenti 3.1 cikkelyben meghatározott Igénylés-fázis lezárását és (ha releváns) a megfelelő 
Elosztási Módszer útján megvalósult elosztást követően az EURO 2016 SAS 2016.február 1. 
és február 29. között fogja feldolgozni a bankkártyás fizetéseket és ráterhelni az Igénylő 
bankkártyájára az Igénylő által választott vagy (ha releváns) a megfelelő Elosztási Módszer 
útján neki kiosztott Jegyekért járó Beszerzési Árat (plusz a hozzá kapcsolódó kézbesítési 
költségeket). Az Igénylési Űrlapon minden Beszerzési Ár és kézbesítési költség fel lesz 
tüntetve, és minden fizetés Euró pénznemben (€) történik.  

 
FIGYELMEZTETÉS: 
 
ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ALÁBBI 5. CIKKELLYEL ÖSSZHANGBAN ELFOGADJÁK AZ 
IGÉNYLŐ IGÉNYLÉSÉT, AZ IGÉNYLŐ VÁLLALJA, HOGY ELEGENDŐ FEDEZETET 
BIZTOSÍT A MEGADOTT BANKKÁRTYÁHOZ TARTOZÓ SZÁMLÁN A JEGY(EK) ÉS A 
KAPCSOLÓDÓ KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGEK KIFIZETÉSÉRE. 
 
AZ IGÉNYLŐ TUDATÁBAN VAN ANNAK ÉS HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY AZ 
IGÉNYLÉSÉT ELUTASÍTJÁK ÉS A JEGYÉT(EIT) NEM NEKI OSZTJÁK KI, HA A BANKJA 
VISSZAUTASÍTJA A BESZERZÉSI ÁR ÉS A KAPCSOLÓDÓ KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGEK 
KIFIZETÉSÉT. 

4.4. A PNA Jegyportálok helyileg Svájcban vannak, és minden Jegy(ek)ért történő bankkártyás 
fizetést Franciaországban fognak kezelni. Az Igénylő kártyakibocsátó bankja további díjakat 
vagy költségeket számíthat fel az ilyen tranzakcióért (ideértve a saját valutabeváltási 
árfolyamát az Eurótól eltérő pénznem miatt). Az Igénylőnek kell kapcsolatba lépnie a 
megfelelő kártyakibocsátó bankjával az Igénylési Űrlap benyújtása előtt, hogy érdeklődjön a 
bankköltségekről, díjakról és/vagy valutaátváltási árfolyamokról. Az EURO 2016 SAS nem 
felelős semmi ilyen, a Sikeres Igénylő kártyakibocsátó bankja által felszámított költségért, 
díjért és vagy átváltási árfolyamért.  

5. Az Igénylés elfogadása  

Az EURO 2016 SAS és a Sikeres Igénylő közötti, Jegy(ek) vásárlására vonatkozó 
megállapodás (a sikeres bankkártyás fizetés 4.3 cikkellyel összhangban történő feldolgozását 
követően) azáltal jön létre és nyer megerősítést, hogy a megfelelő PNA Jegyportálon frissítik 
az Igénylő Igénylésének állapotát, majd megküldik a Sikeres Igénylőnek az Értesítést. 

6. A Jegyek kézbesítése 

6.1. A Jegyeket a következő módon kézbesítik a Sikeres Igénylőknek:  

a. biztonságos kézbesítési szolgálattal a Sikeres Igénylőnek a Regisztrációs Űrlapon 
megadott és az Igénylési Űrlapon megerősített kézbesítési címére küldve legkésőbb 
2016. május 31-ig. A kézbesítési költségek felszámításra kerülnek a Beszerzési Áron 
felül. Az ilyen kézbesítés költségei a Sikeres Igénylő földrajzi helyétől függenek. A 
költségek részletezésének hozzáférhetősége: https://euro2016-
faq.tickets.uefa.com/en/node/3282   

b. ha a biztonságos kézbesítési szolgálat kézbesítési kísérlete sikertelen a Sikeres 
Igénylőnek az Igénylési Űrlapon megerősített lakhelye szerinti országban, vagy a 
biztonságos kézbesítési szolgálat más kivételes, az EURO 2016 SAS-nak nem 
felróható okból nem lehetséges a Sikeres Igénylőnek az Igénylési Űrlapon megerősített 
kézbesítési címére, akkor a Jegy(ek) Sikeres Igénylőnek történő átadására a 
Stadionban (vagy a közelében) lévő jegyátvételi ponton, annak hivatalos nyitvatartási 
idejében kerül sor a 6.2 cikkelyben foglalt további leírás szerint. Ha kivételes 
körülmények miatt a Jegy(ek) átvételére a helyszínen kerül sor, akkor az EURO 2016 
SAS ebből adódó költségeit az ilyen szolgálat előnyeiben részesülő Sikeres Igénylő 
fogja viselni. Ilyen esetben az evvel a módszerrel kapcsolatos részletekről megfelelő 
időben fogják tájékoztatni a Sikeres Igénylőt. Kétségek elkerülése érdekében: ha a 
kezelési költségek alacsonyabbak a becsült kézbesítési költségnél, akkor a 
különbözetet visszatérítik a Sikeres Igénylőnek; és 
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c. korlátozott számú Jegy vonatkozásában az EURO 2016 SAS (saját indokolható 
hatáskörében) a maximális biztonságot és a Jegyek feketepiaci továbbértékesítésének 
megakadályozását célzó általános erőfeszítések részeként dönthet úgy, hogy a 
Jegyeket személyesen a Sikeres Igénylőknek adják át, kezelési költség felszámítása 
mellett, a Stadionban (vagy a közelében) lévő jegyátvételi ponton, annak hivatalos 
nyitvatartási idejében a 6.2 cikkelyben foglalt további leírás szerint. Ilyen esetben az 
EURO 2016 SAS ebből adódó bármely költségeit a Sikeres Igénylő fogja viselni. Ilyen 
esetben az evvel a módszerrel kapcsolatos részletekről megfelelő időben fogják 
tájékoztatni a Sikeres Igénylőt. Kétségek elkerülése érdekében: ha a kezelési költségek 
alacsonyabbak a becsült kézbesítési költségnél, akkor a különbözetet visszatérítik a 
Sikeres Igénylőnek. 

A kézbesítési módot az Értesítésben fogják jelezni, és a Sikeres Igénylőknek nem lehet majd 
kérnie, hogy: (I) az EURO 2016 SAS ezt változtassa meg; és/vagy (II) a Jegye(i)re vonatkozó 
kézbesítési módszer miatt térítsék vissza a Jegy(ek) árát. 

6.2. A fenti 6.1 b) és c) alatt leírt helyzetek esetén a Sikeres Igénylőket e-mailben fogják 
tájékoztatni arról, hogy a Jegye(i)ket a Jegy-átvételi ponton, annak hivatalos nyitvatartási 
idejében lehet átvenni. Az ilyen e-mail legkésőbb az első Mérkőzés előtt tíz (10) nappal 
kiküldésre kerül és pontosan ismereti majd a Jegy-átvételi ponttal és a Jegy(ek) átvételére 
lehetőséget nyújtó nyitvatartási idővel kapcsolatos részleteket. Az ilyen pont a Stadionban 
vagy annak közelében lesz. Az ilyen jegyek átvételéhez az igénylőnek be kell mutatnia egy 
személyi azonosító dokumentumát (útlevél vagy nemzeti személyi azonosító igazolvány) és a 
fent említett e-mail kinyomtatott példányát. 

6.3. Az UEFA fenntartja a jogot, hogy Egyszeri Jegyek és (ha releváns) FMT Jegyek helyett 
Vouchereket bocsásson ki. A Jegybirtokosoknak ezeket a Vouchereket az érintett Mérkőzés 
előtt – az UEFA által megfelelő időben kibocsátott útmutatással összhangban – be kell 
váltaniuk annak a rendező városnak a Voucher Beváltó Pontján, ahol terv szerint sor kerül az 
érintett Mérkőzésre. 

6.4. Az UEFA EURO 2016™ kieséses szakaszának Mérkőzéseire szóló Egyszeri Jegyeket és (ha 
releváns) FMT Jegyeket Voucherek formájában fogják kézbesíteni, amelyeket az érintett 
Mérkőzés előtt – az UEFA által megfelelő időben kibocsátott útmutatással összhangban – be 
kell váltani a helyszínen, annak a rendező városnak a Voucher Beváltó Pontján, ahol terv 
szerint sor kerül az érintett Mérkőzésre. 

6.5. A Jegybirtokos a Csapata kiesése után elveszti a jogát a Mérkőzés(ek) megtekintésére, ha 
olyan kieséses Mérkőzés(ek)re osztottak ki neki Egyszeri Jegyeket vagy (ha releváns) FMT 
Jegyeket, amelyekre a Jegybirtokos Csapata nem jut be, egyúttal jogosulttá válik arra, hogy 
az UEFA EURO 2016™ vége után visszatérítsenek a meg nem tekintett Mérkőzés(ek)re szóló 
Jegyek névértékével egyenértékű bármely összeget az Igénylési Űrlapon rögzített 
bankszámlára. 

6.6. A Jegyek és a Voucherek mindenkor az EURO 2016 SAS tulajdonában maradnak. 

7. Garanciák 

A hibás Jegy(ek)ről, például az olvashatatlan nyomtatásúakról, vagy amelyekről hiányzik az 
ülésszám, a Jegy(ek) küldeménykénti vagy személyes átvételétől számított hét (7) napon 
belül írásban tájékoztatni kell az EURO 2016 SAS-t a 18. cikkellyel összhangban. A hibás 
Jegyeket költségmentesen kicserélik, amennyiben az eredeti hibás Jegyeket az eredeti 
állapotban visszaküldik/juttatják az EURO 2016 SAS-nak. Az EURO 2016 SAS a Sikeres 
Igénylőnek történt kézbesítés után nem felelős az elveszett, ellopott, megsérült vagy 
megsemmisült Jegy(ek)ért. Különösen nem köteles az EURO 2016 SAS bármilyen Jegy(ek)et 
újranyomtatni vagy megtéríteni. 

 
 
 



 

 

C. A JEGYEK FELHASZNÁLÁSA 

8. A Jegyek tiltott felhasználása 

8.1. A Jegy(ek) bármely továbbértékesítése, átruházása, értékesítésre történő felajánlása vagy 
hirdetése – akár díjmentesen, akár térítés fejében – szigorúan tilos, és a Jegy(ek) 
érvénytelenítését eredményezi, kivéve, ha azt a 8.2 cikkely kifejezetten megengedi.  

8.2. A Sikeres Igénylőnek megengedett, hogy átruházza a Jegy(ek)et a Vendég(é/ei)re (ha 
releváns), amennyiben az alábbiak (együttesen) teljesülnek:  

i. a Sikeres Igénylő a Mérkőzést a Vendég(é/ei)vel együtt tekinti meg;  

ii. a Jegyek az ő személyes használatukra szólnak;  

iii. az ilyen átadás mentes minden, a névértéken felüli többletköltségtől; és 

iv. a Vendégek a Jegyeknek a Sikeres Igénylő részéről történő átruházásával 
beleegyeznek, hogy vonatkoznak rájuk a Szerződési Feltételek. 

8.3. A Jegy(ek)et nem szabad: 

a. promóciós, hirdetési, adománygyűjtési, aukciós, sorsolási vagy egyéb hasonló 
kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra használni;  

b. díjként (vagy a díj részeként) használni bármely vetélkedőn, versenyen, (promóciós) 
szerencsejátékban, sorsolásban vagy fogadási játékban; 

c. bármely áru- vagy szolgáltatáscsomaggal kombinálni és annak részeként értékesíteni; 
vagy 

d. bármely utazási vagy vendéglátási csomaggal kombinálni és annak részeként 
értékesíteni (pl. a Jegy(ek)et repülőúttal és szállodával kombinálni). 

8.4. A Jegybirtokosoknak nem szabad: 

a. semmilyen, UEFA-, EURO 2016 SAS-, UEFA EURO 2016™-vonatkozású vagy bármely 
Mérkőzéssel kapcsolatos hirdetést vagy promóciót folytatni; 

b. a Stadion bármely részén hirdetni, reklámozni, értékesíteni vagy értékesítésre kínálni 
bármely terméket vagy szolgáltatást, vagy nyilvánvaló kereskedelmi üzenetet hordozni 
a viselt ruházatukon vagy a Stadionba bevitt tárgyakon; vagy 

c. a Jegy(ek) vonatkozásában bármilyen marketing vagy promóciós lehetőséget kiaknázni. 

Kétségek elkerülése érdekében: semelyik Jegybirtokos sem mutathat be a Stadionban 
semmilyen márkát ill. védjegyet, amelynek bármilyen marketing vagy promóciós célja lehet. 

8.5. A Szerződési Feltételek 8. cikkelyének és/vagy a 12. cikkelyének megszegésével árusított, 
hirdetett, megszerzett vagy felhasznált Jegy(ek)et érvénytelenítik (az EURO 2016 SAS és a 
Sikeres Igénylő között létrejött megállapodást jogosan felmondják), valamint az ilyen Jegy(ek) 
felhasználást megkísérlő bármely személytől visszatérítési jogosultság nélkül megtagadják a 
belépést vagy eltávolítják őt a Stadionból, és vele szemben további jogi lépéseket is tehetnek 
a vonatkozó jogrenddel összhangban. A Jegy(ek) bármely jogosulatlan értékesítéséről vagy 
átruházásáról értesíthetik a rendőrséget, az államügyészséget és/vagy bármely illetékes 
hatóságot. 

8.6. A jelen Szerződési Feltételek vagy a Rendelkezések bármely előírásának megszegése 
feljogosítja az EURO 2016 SAS-t arra, hogy érvénytelenítse a Jegyet és bármilyen más, a 
Sikeres Igénylő által ugyanarra vagy más UEFA EURO 2016™ Mérkőzésre vásárolt jegyeket. 



 

 

9. Belépés a Stadionba 

9.1. A Stadionba a belépés a Jegyen feltüntetett vagy az UEFA EURO 2016™ weblapon közzétett 
időszakban engedélyezett. 

9.2. A belépés a Stadionba: 

a. a Rendelkezések és a vonatkozó Stadion Szabályzat betartásához kötött; 

b. akkor nyer jogosultságot, ha bemutatnak személyenként egy-egy érvényes Jegyet 
(életkortól függetlenül) és felszólításra az érvényes fényképet és aláírást tartalmazó 
személyi azonosító okmányt (útlevél vagy nemzeti személyi azonosító igazolvány). A 
Stadiont elhagyó Jegybirtokosokat nem engedik vissza. 

10. Magatartás a Stadionban 

10.1. Biztonsági és biztosítási célból a Mérkőzést megtekintő valamennyi személy köteles, 
amennyiben és amikor az igazolt biztonsági személyzet kéri:  

a. bemutatni egy érvényes jegyet, az érvényes fényképet és aláírást tartalmazó személyi 
azonosító okmánnyal együtt (útlevél vagy nemzeti személyi azonosító igazolvány), a 
Jegybirtokos azonosítása céljából; 

b. alávetni magát az ellenőrzéseknek, motozásoknak és testi vizsgálatoknak, a műszaki 
segédeszközzel végzetteknek is, hogy meg lehessen győződni arról, nincs-e a 
birtokában veszélyes, tiltott vagy nem engedélyezett tárgy. Az igazolt biztonsági 
személyzet jogosult lesz, beleegyezésétől függően, átkutatni bármely Jegybirtokos 
ruházatát és személyes holmiját (az ilyen beleegyezés hiányában a Jegybirtokosnak 
nem engedik meg a belépést a Stadion létesítményeibe); 

c. betartani az ilyen személyek által közölt utasításokat és irányelveket; és 

d. adott esetben alávetni magát a Stadionon belüli további biztonsági ellenőrzéseknek. 

10.2. Szigorúan tilos a Stadionban bármilyen sértő, rasszista, xenofób, szexista (akár férfiakra, akár 
nőkre vonatkozó), vallási, politikai vagy egyéb illegális/tiltott üzeneteket – különösen 
diszkriminatív propaganda üzeneteket – kinyilvánítani vagy terjeszteni, vagy ilyen anyagokat 
birtokolni. 

10.3. A Stadion Szabályzatok részletes listákat tartalmaznak a tiltott tárgyakról és 
magatartásformákról, az azokban foglalt korlátozásokat minden Jegybirtokos köteles teljes 
mértékben betartani. A Szerződési Feltételek és/vagy a Stadion Rendelkezések rövidített 
változatai, vagy a tiltott tárgyakat vagy magatartást illusztráló egyszerű ikonok szerepelhetnek 
a Jegyen; ezeket a Jegybirtokosnak teljes mértékben be kell tartania.  

10.4. Szigorúan tilosak a Stadionon belül a következő cselekmények, kivéve, ha az UEFA, a 
Rendező Szövetség és/vagy az EURO 2016 SAS ettől eltérően engedélyt ad rájuk: 

a. olyan területekre (pl. működtetési helységekbe, VIP és média területekre) belépni, 
amelyek a közönség elől lezártak, vagy amelyekre a belépés meghatározott Jegyek 
birtokosaira korlátozott és/vagy – ha releváns – külön beléptető eszközt igényel, ha a 
Jegy, az akkreditáció és/vagy a külön beléptető eszköz birtokosa nem jogosult belépni 
az ilyen területre; 

b. a közlekedés céljára szolgáló területeken, járdákon és utakon, a nézői területek be- és 
kijáratain valamint a vészkijáratoknál szűkületet képezni vagy ezeken a helyeken 
mászkálni; 

c. a pályára vagy az azt körülvevő területre belépni. 



 

 

A fenti lista nem kizárólagos. Kérjük, tájékozódjon a kívánatos magatartással 
kapcsolatos további információkról a Stadion Szabályzatból. 

10.5. A Mérkőzésen részt vevő csapatok szurkolóit nem szabad elkülöníteni a Stadionban, és 
minden Jegybirtokost felelős, a Stadion Szabályzattal összhangban lévő viselkedésre kérünk. 

10.6. Semelyik Jegybirtokosnak sem engedélyezett, hogy a Stadionból fogadást kössön az UEFA 
EURO 2016™ vonatkozásában. Ez a kötelezettség abból származik, hogy meg kell védeni az 
UEFA EURO 2016™ integritását a sportfogadás expanziójával szemben, és összhangban áll 
az Európa Tanács sportmanipuláció elleni Egyezményének elveivel.  

11. Hang- és képfelvételek  

11.1. Az UEFA EURO 2016™ Mérkőzést megtekintő bármely Jegybirtokos tudomásul veszi és 
elfogadja, hogy az EURO 2016 SAS, az UEFA és mindenki, akit ők feljogosítottak, 
térítésmentesen felhasználhatja a hangját, képét és képmását, amikor a Stadionban volt, 
állóképeken, audio, vizuális és/vagy audiovizuális közvetítésekben vagy az ilyen időpontban 
felvett vagy rögzített anyagokban, és használhatja azokat a felvétel időpontjában vagy később 
is bármikor az ilyen mérkőzéssel vagy általában az UEFA EURO 2016™-tal kapcsolatban.    

11.2. Egy Mérkőzést megtekintő bármely Jegybirtokos köteles arra, hogy privát használattól eltérő 
célra ne rögzítsen, használjon vagy továbbítson Internet, rádió, televízió vagy egyéb jelenlegi 
vagy jövőbeli média útján semmilyen hangot, képet, felvételt vagy leírást a Stadionról vagy a 
mérkőzésről (ideértve bármely eredményt, statisztikát, információt vagy a mérkőzés egyéb 
adatait, akár egészében, akár részleteiben) - és ne nyújtson segítséget más személy(ek)nek 
ilyen tevékenység folytatásához.  

D. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

12. Jogosulatlan nézők 

12.1. A Jegybirtokos számára akkor engedélyezett a Mérkőzés megtekintése, ha nem "Kizárt 
Személy", és (ha releváns) amennyiben a Jegy átruházása a Vendégnek a Szerződési 
Feltételek betartásához kötötten, a 8.2 cikkellyel összhangban történt. 

12.2. A jelen 12. cikkely vonatkozásában a "Kizárt Személy" jelentése: 

a. bármely személy, akit nemzeti vagy nemzetközi labdarúgó szövetség eltiltott a nemzeti 
labdarúgó válogatott szurkolói klubtagságától, vagy akit egy labdarúgási irányító testület 
(a világ bármely jogrendje szerint) eltiltott bármely azzal egyenértékű hivatalos szurkolói 
klub tagságától; 

b. bármely személy, akit az UEFA, FIFA, bármely labdarúgási irányító testület 
rendelkezésével vagy más módon eltiltottak attól, hogy szövetségi labdarúgó mérkőzést 
megtekintsen, vagy annak helyszínére utazzon;  

c. bármely személy, aki Franciaországban végrehajtható ítélet alapján labdarúgási eltiltó 
rendelkezés hatálya alatt áll; 

d. bármely személy, akit a Stadion Tulajdonos eltiltott a Stadionban rendezett események 
látogatásától; 

e. bármely személy, aki (akármilyen módon) megszegte vagy megszegi a Szerződési 
Feltételek bármely rendelkezését. 

12.3. Olyan esetben, amire vonatkozik a 12.2 cikkely, attól a pillanattól kezdve, amikortól az ilyen 
Jegybirtokos "Kizárt Személynek" minősül, az ilyen Jegybirtokos minden további UEFA EURO 
2016™ Mérkőzésre szóló Jegyét érvénytelenítik (valamint az EURO 2016 SAS és a Sikeres 
Igénylő között létrejött megállapodást ezekre a bizonyos Jegyekre vonatkozóan azonnali 
hatállyal jogosan felmondják). Ezért számára (és bármely Vendég számára) megtagadják a 



 

 

belépést vagy eltávolítják ő(ke)t a Stadionból a Jegyekkel kapcsolatos bármilyen visszatérítési 
jogosultság nélkül. 

13. Személyes adatok 

13.1. A Regisztrációs Űrlapon és/vagy az Igénylési Űrlapon kért személyes adatok az Igény 
benyújtásához és kezeléséhez szükségesek. Ezt az információt az UEFA által kezelt 
specifikus nyilvántartásban rögzítik és tárolják. Az UEFA felelős azért, hogy az adatok 
kezelése az adatvédelemre vonatkozó 1992. június 19-i svájci szövetségi törvénnyel és 
kiegészítéseivel összhangban történjen. 

13.2. Az Igénylő és (ha releváns) a Vendége(i) jogosultak ide kattintva megtekinteni, javítani, törölni 
az UEFA által tárolt személyes adataikat, és/vagy azokról másolatot kérni. Az ilyen kérés a 
személyazonosság igazolásához kötött és díjmentes. 

13.3. Ha az igénylő elfogadja, hogy bizonyos személyes adatai átadhatók az UEFA kereskedelmi 
partnereinek, akkor be kell jelölnie a megfelelő dobozt a PNA Jegyportálon. 

13.4. A Regisztrációs Űrlapon és az Igénylési Űrlapon megadott személyes adatokat a megfelelő 
PNA Jegyportál útján, az adott portál és az UEFA titoktartási szabályzatával összhangban 
tárolják és kezelik. Ezen szabályzatok elérhetősége:  
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/31/28/01/2312801_
DOWNLOAD.pdf   

13.5 Az UEFA a Regisztrációs Űrlapon megkapott és az Igénylési Űrlapon megerősített személyes 
adatokat, különösen a vezeték- és keresztnev(ek)et, a Sikeres Igénylő teljes levelezési címét, 
valamint a kizárólag az Igénylési Űrlapon megkapott személyes adatokat, nevezetesen a 
Sikeres Igénylő által használt bankkártyára vonatkozó adatokat csak a Jegyek értékesítése 
céljára fogja az EURO 2016 SAS rendelkezésére bocsátani. 

14. Vis major 

14.1. Az EURO 2016 SAS, az UEFA és/vagy a Rendező Szövetség semmiféle, bármely 
Mérkőzésnek a Francia polgári törvénykönyv 1148 cikkelyében meghatározott vis major 
esemény miatti áthelyezéséből, törléséből, megszakításából, elhalasztásából vagy 
újrajátszásából adódó felelősséggel sem tartozik, akkor sem, ha az ilyen törlés, megszakítás, 
elhalasztás vagy újrajátszás hátrányosan érinti a Sikeres Igénylőt vagy Vendégét(eit). Ezért az 
EURO 2016 SAS, az UEFA és/vagy a Rendező Szövetség ilyen szempontból semmilyen 
kártérítés fizetésére sem köteles. 

15. Elkülöníthetőség és kiegészítés 

15.1. Az EURO 2016 SAS fenntartja a jogot, hogy a nyitómérkőzés előtt módosítsa a Szerződési 
Feltételeket, ha szükséges ahhoz, hogy bármely Mérkőzést megfelelően és biztonságosan 
lehessen lejátszani a Stadionban. Az ilyen változásokról az EURO 2016 SAS az Igénylő által 
a Regisztrációs Űrlapon megadott és az Igénylési Űrlapon megerősített címre küldött e-
mailben értesít minden Igénylőt, akik ilyen adott esetben választhatnak, hogy hozzájárulnak az 
ilyen változásokhoz, visszavonják az Igénylésüket vagy jogosan felmondják az EURO 2016 
SAS céggel kötött megállapodást. Az ilyen felmondás módját és következményeit a fent 
említett e-mail fogja felsorolni. 

15.2. Ha a Szerződési Feltételek bármely előírását valamely illetékes bíróság, szabályozó testület 
vagy hatóság semmisnek, hatálytalannak, jogtalannak vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja, 
akkor a Szerződési Feltételek többi része érvényben marad, és úgy tekintendő, mintha a 
semmis, hatálytalan, jogtalan vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek)et nem foglalták volna 
be.  

16. Autentikus szöveg 

Jelen Szerződési Feltételek angol nyelven íródtak és legalább franciára és németre le lettek 
fordítva. A szövegek közötti bármely eltérés esetén az angol változat az irányadó. A 
Szerződési Feltételek elérhetősége az UEFA hivatalos weboldalain: 

https://euro2016-faq.tickets.uefa.com/en/qa/no/186
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/31/26/96/2312696_DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/31/26/96/2312696_DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/31/26/96/2312696_DOWNLOAD.pdf


 

 

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/30/55/55/2305555_
DOWNLOAD.pdf   

17. Általános rendelkezések 

17.1. A Sikeres Igénylő felelősséggel tartozik azért, hogy Vendége(i) megfelelően viselkedjenek és 
betartsák a Szerződési Feltételeket.  

17.2. A Szerződési Feltételekre Franciaország jogrendje az irányadó. A felek megállapodnak, hogy 
a Szerződési Feltételekből adódó vagy azokkal kapcsolatos bármely jogvita vonatkozásában 
kizárólagos illetékességgel fognak rendelkezni a Párizsi Fellebbviteli Bíróság hatáskörébe 
tartozó vagy adott esetben az Igénylő lakhelye szerinti illetékes bíróságok. 

18. Kapcsolat  

A jegyértékesítési folyamattal kapcsolatban minden információigénnyel a vevőszolgálathoz 
kell fordulni (csak angol, francia vagy német nyelven), amely elérhető: 

a. telefonon a vevőszolgálati telefonszámok felhívásával; és  

b. a megfelelő PNA Jegyportálon található GYIK űrlap útján. 

További információért kattintson ide. 

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/30/55/55/2305555_DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/30/55/55/2305555_DOWNLOAD.pdf
https://euro2016-faq.tickets.uefa.com/hu/questions-and-answers/24

