A Ryanaair weboldal használati feltételei
1. Általános rész. A weboldal tulajdonosa a Ryanair Limited ír vállalat, melynek írországi
cégjegyzékszáma 104547, címe: Ryanair Corporate Head Office, Dublin Airport, Co. Dublin, Ireland
(“Ryanair”). A jelen weboldal használatával Ön jogilag kötelező érvényűnek fogadja el a jelen Használati
feltételekben, illetve más, vonatkozó rendelkezésekben foglaltakat, valamint tudomásul veszi, hogy az
abban szabályozottak szerint kell eljárnia, különös tekintettel az alábbi 3-5. bekezdésekben foglalt
tiltások betartására. Amennyiben nem fogadja el a jelen Használati feltételeket és/vagy a többi
vonatkozó rendelkezést, úgy Ön nem jogosult a jelen weboldal használatára, illetve elfogadja, hogy nem
használhatja ezt a weboldalt.
2. Kizárólagos forgalmazói csatorna. A jelen weboldal és a Ryanair telefonos ügyfélszolgálata a Ryanair
szolgáltatások kizárólagos forgalmazói csatornái. Kizárólag a Ryanair.com weboldal jogosult Ryanair
járatokra szóló repülőjegek értékesítésére önállóan vagy egy-egy utazási ajánlatcsomag részeként. A
Ryanair nem hatalmaz fel más weboldalakat járatainak értékesítésére. A Ryanair következésképpen
fenntartja magának a jogot, hogy törölje a nem közvetlenül a Ryanair.com weboldalon keresztül intézett
foglalásokat, ideértve a bármely harmadik fél weboldalán keresztül intézett foglalásokat, mint például az
online utazási irodák által intézett foglalásokat, valamint fenntartja magának a jogot, hogy kizárja az
utazásból azokat az utasokat, akik így foglaltak repülőjegyet.
A Ryanair szolgáltatásai közé tartozik a repülőjáratok üzemeltetése, valamint minden olyan szolgáltatás,
amelyet a Ryanair utasainak és/vagy bárki másnak kínál a Ryanairrel kapcsolatban.
3. Engedélyezett használat. Kizárólag az alábbi magáncélú, illetve nem kereskedelmi jellegű felhasználási
módok engedélyezettek: (i) a weboldal megtekintése; (ii) foglalások intézése; (iii) foglalások
áttekintése/módosítása; (iv) érkezési/indulási időpontok ellenőrzése; (v) online utasfelvétel
lebonyolítása; (vi) a weboldalon található hivatkozásokat követve átlépés más weboldalakra; valamint
(vii) a weboldalon kínált egyéb szolgáltatások igénybevétele haszonszerzés céljából, és a jelen
weboldalról vagy a www.bookryanair.com weboldalról automatikus rendszerrel vagy szoftverrel történő,
kereskedelmi célú adatmentés („screen scraping”) tilos, kivéve, ha a fenti tevékenységet folytató
harmadik fél írásos licencszerződést kötött közvetlenül a Ryanair légitársasággal, mely utóbbi
engedélyezi a hozzáférést a Ryanair áraihoz, járat- és menetrend-információhoz, kizárólag az árak
összehasonlítása végett.
4. Szellemi tulajdon. A jelen weboldalon feltüntetett minden adat és közlés, ideértve a neveket, logókat,
menetrendeket, árakat stb., illetve a weboldal színhasználatát és kivitelezését, szerzői jogi védelem,
védjegyoltalom, adatbázis-szerzői jogi és/vagy egyéb szellemi tulajdont védő oltalom alatt áll. Ezeket a
weboldalon található információkat, adatokat, anyagokat, színhasználatot és kivitelezést kizárólag az Ön
számára a fenti 3. bekezdésben ismertetett és engedélyezett magáncélú, nem kereskedelmi célú
vonatkozásban használhatja fel. A weboldalon található információk, adatok, anyagok, színhasználat és
kivitelezés mindennemű más felhasználása és/vagy reprodukciója tilos a Ryanair előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül kifejezetten, illetve a jelen használati feltételek megsértésének minősülnek,
megsértve a Ryanair szellemi tulajdonjogát. A Ryanair fenntartja magának a jogot, hogy előzetes
értesítés nélkül megtegye a szükséges jogi lépéseket, ideértve többek között a weboldal engedély nélküli
használata miatt indított peres eljárás kezdeményezését.
5. A weboldalra mutató hivatkozások. A Ryanair előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhat létre
és/vagy üzemeltethet erre a weboldalra mutató hivatkozást. A Ryanair saját mérlegelése szerint
bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást.

6. Korlátolt felelősség. A Ryanair nem vállal felelősséget a weboldal vagy a jelen a weboldalra mutató
hivatkozások használatából és/vagy a weboldalon, illetve a hivatkozást tartalmazó weboldalon fellelhető
információ használatából eredő károkért és/vagy veszteségekért.
7. Alkalmazandó jog és joghatóság. A Ryanair weboldal használatának előfeltétele, ideértve a
járatinformációkra, költségekre stb. vonatkozó információhoz való hozzáférést, hogy a használó fél,
legyen szó magáncélú vagy mások nevében történő információ vagy szolgáltatás használatról, elismeri az
Ír Köztársaság területén illetékes bíróságok kizárólagos joghatóságát, illetve kötelező érvényűnek tekinti
a joghatóság illetékességi területén érvényes jogszabályokat.
A Ryanair saját és kizárólagos megítélésében jogi eljárást indíthat minden olyan fél ellen, aki megsérti a
jelen felhasználási feltételeket és kikötéseket, valamint mérlegelheti, hogy a peres eljárást Írországban
vagy a feltételek megsértésének helyén, illetve a vétkes fél lakóhelye szerinti országban, vagy ha több fél
ellen indít eljárást, úgy a vétkes felek valamelyikének lakóhelye szerinti országban, és így minden félnek
ezen joghatóság illetékességét kell elismernie.
Az egyértelműség érdekében ha a Ryanairrel légifuvarozási szerződést kötött utas vagy személy, illetve
utazni kívánó utas vagy személy peres eljárást kíván indítani a Ryanair ellen a légifuvarozási szerződés
alapján, úgy az eljárás során az utasnak az 1999. évi Montreáli Egyezmény, valamint a 889/2002/EK
rendelettel módosított 2027/1997/EK rendelet, illetve a Montreáli Egyezmény vagy a hivatkozott
egyezmény aktuális módosításában foglalt rendelkezéseinek megfelelően kell eljárnia.

