
Tisztelt Vendégünk!  

Köszönjük, hogy a 2022. évre a komáromi Brigetio Gyógyfürdőben kíván bérletet 

vásárolni! Kérjük figyelmesen olvassa el a lenti tájékoztatót, bérleteink kizárólag ezen 

feltételek, és a mindenkor érvényben lévő házirendben foglaltak betartása mellett 

használhatók.  

A bérletek, típustól függetlenül 2022. június 30-ig érvényesek, a megmaradt alkalmakat a 

következő időszakra nem lehet átvinni.  

A bérletet, a bérletet megvásárló személy jogosult használni. A jogosulatlan bérlethasználat 

esetén a bérlet minden további előzetes értesítés nélkül letiltásra kerül. Letiltás esetén a bérlet 

tulajdonosát az általa megadott elérhetőségeken értesítjük. A tájékoztató tartalmazza a 

letiltott bérlettel kapcsolatos elszámolást is. A 10- és 30 alkalmas bérletek esetén a 

fennmaradó alkalmak kerülnek visszafizetésre.  

A bérlet tulajdonosa tudomásul veszi, hogy: 

- a Komthermál Kft. az úszómedence sávjait, illetve a tanmedencét időszakosan oktatás és 

úszóedzés céljából bérbe adja, a bérbeadott részeket a vendégek a bérlés időtartama alatt 

nem használhatják 

- a bérletek az éjszakai fürdőzésre nem érvényesek 

Tudomásul veszi továbbá, hogy: 

- vízcsere, karbantartás, műszaki meghibásodás, felújítási munkák miatt üzemen kívül lévő 

medencék részleges vagy teljes szolgáltatás-szüneteltetésből eredően  

- rövidített nyitvatartás esetén 

a Vendég a Komthermál Kft.-vel szemben pénzvisszatérítési, vagy egyéb kárpótlási igényt 

nem támaszthat. 

A részleges vagy teljes szolgáltatás-szüneteltetésről, meghibásodásokról a Komthermál Kft. 

a fürdő honlapján, valamint a fürdő területén tájékoztató feliratokon keresztül tájékoztatja a 

vendégeket, lehetőség szerint minimum 3 nappal a várható esemény előtt, kivéve, ha váratlan 

meghibásodásról, üzemzavarról van szó. Ebben az esetben a lehető legrövidebb időn belül 

tájékoztatja a vendégeket a fent említett csatornákon keresztül. 

A bérletes óra a Komthermál Kft. tulajdonát képezi. Elvesztése esetén a 2.000 Ft kaució nem 

kerül visszafizetésre. A Vendég által bármilyen okból kifolyólag igénybe nem vett időszakra 

vonatkozó bérlethasználat ellenértékét a Komthermál Kft.-nek nem áll módjában megtéríteni.  

A bérlettel rendelkező vendég a bérletvásárlással kötelezi magát a Brigetio Gyógyfürdőben 

való tartózkodás során az óra viselésére. 

      a Komthermál Kft. vezetősége 

   

BÉRLETES ÓRA SORSZÁMA:……………........ 

 

Nyilatkozat 

Alulírott.................................................................................(szül:...................................

.....……………………………...an:…………………......................................., 

lakcím:……………....................................................................................................)  

további elérhetőségek – melyen fel tudja venni Önnel a kapcsolatot a Komthermal Kft. 

e-mail:…………………………………………………………………………………... 

tel.:………………………………………………………………………………………. 

kijelentem, hogy a Brigetio Gyógyfürdő 2022. évre vonatkozó bérletét annak tudatában 

vásárolom meg a Komthermal Kft-től, hogy a mellékelt tájékoztató feltételeit tudomásul 

vettem. Amennyiben a fürdő területén található fedett uszoda tetőszerkezete a 2022. év 

folyamán átépítésre kerül, úgy a fedett uszoda, tanmedence az év folyamán huzamosabb 

ideig nem lesz a vendégek számára igénybe vehető. Tudomásul veszem, hogy a 2022. 

évi bérletek árából a fedett uszoda használatának hiánya esetén kompenzáció, 

árleszállítás nem igényelhető.  
 

Alulírott, az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, 

továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most 

megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának 

feltételei szerint kezelje.  
 

Bérletvásárlással kapcsolatos adatkezelés 

A Fürdőben fürdő és szauna bérletek vásárlására van lehetőség. 

adatkezelés célja:  a fürdő területére történő belépéshez és az egyéb szolgáltatások 

igénybevételéhez a személyre szóló bérletek elkészítése és használatának, valamint a 

kedvezményre való jogosultságnak az ellenőrzése. 

kezelt adatok köre:  név, születési idő és hely,  anyja neve, lakcím, igazolványkép, 

bérletszelvényszám telefonszám, e-mail cím 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk  (1) bekezdés  a) pont  szerinti érintetti 

hozzájárulás 

adattárolás határideje: a bérletszelvény lejártát követő 1 év 

adatkezelés módja: papíralapú  
 

Kelt: Komárom, ...............................  ______________________________ 

                aláírás 

Előttünk, mint tanúk előtt:  

Alulírott, az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, 

továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most 

megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának 

feltételei szerint kezelje.  

1.Név: ………………………………..… 2.Név:………………………..…… 

Lakcím: …………………………….…  Lakcím:…………………………… 

Aláírás:………………………………… Aláírás:………………………….… 


