Általános szerződéses feltételek (ÁSZF)
Az ajándék kártya kibocsátó MOM Park Bevásárlóközpont (a továbbiakban MOM Park), valamint a
kártyabirtokos és/vagy kártya felhasználó között
Termék neve: MOM Park Kártya (a továbbiakban: kártya)
1. A kártya csak az első feltöltést követően használható fel termékek, illetve szolgáltatások
megvásárlására.
2. A kártyára helyezett - feltöltött – összegek összértéke a kártya mindenkori névértéke. A
kártya névértéke teljes egészében – levonás nélkül – levásárolható a feltöltésekre
vonatkozó szabályok szerint. A kártya csak a névérték erejéig használható fel.
3. A MOM Park teljes körű, vissza nem vonható felelősséget vállal az érvényes kártyák
névértéke fedezetének minden időpillanatban történő rendelkezésre állásáért és
rendeltetésszerű felhasználásáért.
4. A kártya korlátlan alkalommal újratölthető.
5. A kártya csak a MOM Parkban, regisztrációt követően az információs pultnál váltható ki és
tölthető fel.
6. A kártya a feltöltést (megvásárlást) követően várakozás nélkül, azonnal felhasználható
vásárlásra.
7. A kártya csak a MOM Park üzleteiben, parkolóiban, valamint a kártya elfogadására a MOM
Parkkal szerződött egyéb elfogadó helyeken használható fel.
8. A kártya jóváírás és felhasználás valutaneme: HUF
9. A kártyára helyezhető minimális összeg 5000 Ft, a korlátozott feltöltések nélkül számított
maximális névérték 250 000 Ft.
10. A kártyával a rendszer a parkolóba abban az esetben engedi be a MOM Park Kártya
tulajdonost, ha minimum 1000 Ft feltöltött összeg van a kártyán a belépés pillanatában.
11. A MOM Park Kártya tulajdonosok részére 1500 Forintos egyenleg alatt a rendszer
értesítést küld e-mailben.
12. A kártya a rajta feltüntetett fizikai lejárat napjáig érvényes A MOM Park a már lejárt
kártyákat aktuális egyenleg átvezetésével újra cseréli.
13. A kártya korlátozott felhasználású feltöltéssel is feltölthető. A korlátozott feltöltések csak
a MOM Park által megjelölt elfogadóhelyeken (pl. parkoló rendszer) vásárolhatók le a
feltöltéskor meghatározott ideig (pl. feltöltést követő két hétig). Ezt követően az adott
korlátozott feltöltés lejár. A levásárlás mindig az adott elfogadóhelyen levásárolható
legrégebbi érvényes korlátozott feltöltés terhére történik.
14. A kártya aktuális egyenlege és az érvényességi idő megtekinthető a www.mompark.hu
honlapon.

15. A kártyán lévő aktuális összeg felhasználható a megvásárolni kívánt termék, vagy
szolgáltatás vételára egy részének, vagy egészének kiegyenlítésére.
16. A kártya nem személyhez kötött, átruházható.
17. A kártyán lévő összeg nem váltható át készpénzre és nem kamatozik.
18. A kártyával végrehajtott vásárlásra annak az üzletnek az általános üzleti feltételei
vonatkoznak, amelyben a vásárlás történt. Az elfogadó kereskedőnek joga van egyes
termékeit, illetve szolgáltatásait kizárni az ajándék kártyával megvásárolható termékei,
szolgáltatásai közül. A kártya értékénél kisebb összegű vásárlás esetén készpénz nem
adható vissza.
19. MOM Park kártya tulajdonosoknak extra kedvezményként minden hétköznap az első óra
parkolás ingyenes, illetve 5000 Forintos minimális feltöltés esetén a kártya tulajdonost
egy óra ingyenes parkolás illeti meg, mely a feltöltést követő két hétben felhasználható.
20. Fizikailag megrongálódott (kimosott, meghajtott, stb.) kártya esetén kártyacsere kérhető a
kártya
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személyazonosság igazolásával kártyacsere kérhető. A kártyacsere díja 1000 Ft/db kártya.
21. Az elveszett, ellopott kártyát letilthatja a MOM Park Bevásárlóközpontban az információs
pultnál. A kártya elvesztése/ellopása miatt a MOM Parknak nem áll módjában jóváírni,
vagy visszatéríteni a kártya aktuális egyenlegén szereplő, még el nem költött összeget,
csak abban az esetben, ha a vásárló igazolni tudja személyazonosságát, mely egyezik a
regisztrációkor megadott adatokkal.
22. A MOM Park fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződéses Feltételeket
megváltoztassa.
23. A kártya feltöltésével (megvásárlásával) a vásárló kifejezésre juttatja, hogy a jelen ÁSZF
szabályait és rendelkezéseit ismeri és elfogadja.
Panasz ügyekben levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. és info@mompark.hu
Reklamáció esetén a kártya és a vásárláskor kapott feltöltési bizonylat egyidejű bemutatása
szükséges. Kérjük, hogy emiatt a megvásárláskor kapott bizonylatot őrizze meg.
Budapest, 2016. január 31.
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