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ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI/SZERZŐDÉSI  FELTÉTELEK 

 

 

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

1.1. Kávézó 

•  A Kávézóban étel/ital fogyasztási lehetőség mellett, a Kávézó tulajdonában lévő 

társasjátékok helyben történő használatára van lehetőség. E tevékenységeihez a kávézó 

a weboldalán és közösségi média oldalain keresztül asztalfoglalási szolgáltatást biztosít 

vendégei számára 

• A Kávézóban csak az ott készített ételek/italok fogyaszthatók. (Kivétel: születésnapi 

rendezvényre torta számlával behozható) 

• A játékokban okozott károkat a kár okozója köteles megtéríteni a Ptk. szabályai szerint 

• A Kávézó területére tilos mások testi épségét veszélyeztető tárgyak bevitele! 

• A Kávézó teljes területén tilos a dohányzás! 

• Fizetés távozáskor történik készpénzben vagy bankkártyával 

1.2. Szabadulószobák 

• A szabadulószobában a játék során 2-5 fő játszhat egyidőben  

• A játékot 14 év alattiak csak nagykorú felügyeletével vagy szülői beleegyező 

nyilatkozattal vehetik igénybe 

• A játékra foglalás leadható a Kávézó weboldalán/telefonon/email-ben 

• A játék időtartama: 60 perc  

• 10 perc késés után elindul az óra 

• 20 perc késés után a játékosok a játékot már nem vehetik igénybe  

• Játék ára a honlapon/kávézóban megtalálható  

• Egy játékra csak egy kedvezmény érvényesíthető. A kedvezmények össze nem 

vonhatók! 

• Fizetés a Kávézóban a játék megkezdése előtt történik készpénzben vagy bankkártyával 



• A szobákban, játékelemekben okozott károkat a kár okozója köteles megtéríteni a Ptk. 

szabályai szerint 

• A játék során kép-, videó-, és hangfelvétel készítése szigorúan tilos! 

• A játék teljes koncepciója a Játssz-Ma szellemi tulajdonát képezi, a játék részleteit a 

játékosok nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására nem hozhatják! 

• A játékot mindenki saját felelősségére használhatja  

• A játék során a játékosok kötelesek az alapvető balesetvédelmi/egészségvédelmi 

szabályok betartására, az ennek elmulasztásából eredő balesetekért, kárkokért a Kávézó 

üzemeltetője felelősséget nem vállal.  

• A szobákba italt és ételt bevinni tilos! 

• A szobákba tilos mások testi épségét veszélyeztető tárgyak bevitele! 

• A játékban való részvételhez szükséges a játékosok meghatározott személyes adatai 

megadása, melyet a Kávézó az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel.  

Az ÁSZF által  nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 

 

Kapcsolat: 

Játssz-Ma Kávézó & Szabadulószoba 

9730 Kőszeg, Várkör 29.  

Telefon: +36/30-676-1602 

Email: jatsszma.koszeg@gmail.com 

 

Üzemeltető: 

Vargáné Telefai Tímea e.v. 

Adószám: 68481207-1-38 

 

 


