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RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZAT 

 
Hatályos: 2022. április 4-től 

 
Jelen Részletfizetési Szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) határozza meg a VOLT 
Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban a VOLT Produkció) által 
szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi fesztivál (a továbbiakban külön-külön a 
Rendezvény, együttesen a Rendezvények) tekintetében alkalmazandó Általános Szerződési 
Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) rendelkezéseitől eltérő szabályokat a jegyvásárlással, 
illetőleg egyéb termékek és szolgáltatások vásárlásával összefüggésben igénybe vehető 
részletfizetés vonatkozásában.  
 
A jelen Szabályzatban külön definiált fogalmak az ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel 
bírnak. 
 
I. Részletfizetés 

 
A VOLT Produkció lehetővé teheti adott Jegyek, Termékek, Szolgáltatások, és/vagy adott 
értéket elérő vásárlás vételárának részletekben történő megfizetését. Amennyiben a 
Jegyvásárló ezzel a lehetőséggel él, úgy a VOLT Produkció által meghatározott keretek (pl. 
részletek maximális száma) között jogosult meghatározni, hogy hány részletben fizeti meg a 
vételárat. A Jegyvásárló minden egyes részlet tekintetében köteles a vásárláskor megjelölt 
kezelési költség megfizetésére. A vásárlási tranzakció során csak az első részlet kiegyenlítése 
történik meg, míg a további részletekkel a VOLT Produkció által a vásárláskor megadott 
időpontokban kerül megterhelésre a Jegyvásárló bankkártyája. A részletfizetéssel érintett 
vásárlási tranzakció utóbb nem bontható meg, azaz a vásárlással érintett Jegye(ke)t és/vagy 
egyéb Termékre vagy Szolgáltatásra vonatkozó igazolásokat a VOLT Produkció csak 
valamennyi részlet teljesítését követően egyszerre teszi leölthetővé. Az első részlet teljesítését 
követően és az utolsó részlet teljesítése előtt a Jegyvásárlónak lehetősége van a 
részletfizetéssel érintett vásárlástól elállni a jegy@strandfesztival.com email-címre küldött 
levéllel, amely esetben a Jegyvásárló az első részlet összegét a Ptk. 6:213. § (2) bekezdése 
szerinti bánatpénz jogcímén elveszíti. Amennyiben valamely részlet fedezete esedékességkor 
a megadott bankkártyán nem áll rendelkezésre, úgy a VOLT Produkció erről tájékoztató 
levelet küld, és három nap elteltével a bankkártya (vagy az újonnan megadott bankkártya) 
megterhelésére újabb kísérletet tesz. Amennyiben a második kísérlet is eredménytelen, és a 
Jegyvásárló a VOLT Produkció által a Jegyvásárlónak emailben megküldött bankszámlára 
sem teljesíti átutalással az aktuális részletet, úgy a VOLT Produkció újabb tájékoztató levelet 
küld, és három nap elteltével a bankkártya (vagy az újonnan megadott bankkártya) 
megterhelésére újabb kísérletet tesz. A harmadik sikertelen kísérlet esetén (amennyiben a 
Jegyvásárló a VOLT Produkció által a Jegyvásárlónak emailben megküldött bankszámlára 
sem teljesíti átutalással az aktuális részletet) a vásárlási tranzakciótól a VOLT Produkció 
jogosulttá válik elállni a vásárláskor megadott email-címre küldött levéllel, amely esetben az 
első részlet összegére a VOLT Produkció Kft meghiúsulási kötbérként a Ptk. 6:186. § szerint 
jogosulttá válik. A Jegyvásárló – figyelemmel arra, hogy a Rendezvények befogadóképessége 
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és ezáltal az eladható jegyek mennyisége korlátozott, a VOLT Produkció pedig kapacitást 
tartott fenn a Jegyvásárló számára – a bánatpénz és a kötbér mértékét arányosnak elfogadja. A 
VOLT Produkció vagy a Jegyvásárló jogszerű elállása esetén a VOLT Produkció a 
Jegyvásárló által megfizetett vételár első részlettel és a vásárláskor megjelölt kezelési 
költséggel csökkentett összegét húsz munkanapon belül visszatéríti a Jegyvásárló 
bankkártyájára, vagy ha ez bármely okból (például a bankkártya lejárata) nem lehetséges, úgy 
a Jegyvásárló által emailben megadott bankszámlára. 
 
II. Vis Maior 

 
Amennyiben a Rendezvény az ÁSZF IV.3. pontja szerinti esetekben nem kerül megtartásra és 
az ÁSZF IV.3. pontjában foglaltaknak megfelelően visszatérítésre kerül sor, úgy részletfizetés 
esetén a vételár vagy díj az adott évi Jegyért/Szolgáltatásért a Jegyvásárló által megfizetett 
részleteket jelenti, az első részlet kezelési költsége nélkül. 
 
III. Záró rendelkezések 
 
A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, melynek angol nyelvű fordítása is hozzáférhető. 
Bármely eltérés esetén a magyar változat az irányadó. 
 
Budapest, 2022. április 4. 


