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A Hungaroring alsó depó parkolójába kizárólag az a Résztvevő hajthat fel a gépjárművével, akit a 
Porsche Hungaria Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27., Cg: 01-09-071123, továbbiakban Szervező) 
beválasztott a Kiállítók közé. További feltétel, hogy a Résztvevő a személyes adatait a valóságnak 
megfelelően tüntesse fel a fenti táblázatban, a Kiállítóként történő részvétel feltételeit elfogadja a jelen okirat 
aláírásával, valamint a jelen okirat általa aláírt egy eredeti példányát a Szervező részére a felhajtás előtt 
átadja. Az alsó depó parkolóba való felhajtásra 2015. szeptember 19. 7:00 és 8:30 óra között van mód az 
O5/O6 parkolóból. A gépjárművek kiállításának célja azok álló helyzetben, leállított motorral történő 
bemutatása az Esemény Résztvevői számára. A jelen okirat aláírója tudomásul veszi, hogy az alsó depó 
parkolóba történő felhajtás, az ott történő haladás, illetve az onnan való kihajtás a gépjárművel – biztonsági 
és szervezési okokból – csak a Szervező előzetes engedélyével és irányítása mellett történhet. Kifejezetten 
elfogadja továbbá, hogy amennyiben az alsó depó parkolóból 2015. szeptember 19. 18:00 előtt a kiállítás 
céljából ide regisztrált gépjárművel távozik, Szervező 25 000,- Ft kötbért érvényesít a Kiállítóval szemben. 
Az alsó depó részen parkoló Kiállító vállalja, hogy 10:15-kor megjelenik a jelen okiratban megjelölt Passat 
mellett, hogy a Szervező irányítása mellett, az összes többi alsó depó Kiállítóval együtt, a felvezető autó 
mögött, egy tiszteletkörre felhajtson a versenypályára. 
 
A kiállítás saját felelősségre történik. A jelen okirat aláírója kijelenti, hogy minden olyan kár és/vagy 
balesetből következő kártérítés iránti igényéről lemond a Szervezővel, a Szervező megbízottjaival valamint 
a Hungaroring Sport Zrt-vel szemben, amelyet a Szervező, a Szervező megbízottja illetve a Hungaroring 
Sport Zrt. nem közvetlenül okozott (különös tekintettel a többi résztvevő vagy kiállító által okozott károkra). 
 
Aláírásommal igazolom, hogy a fenti feltételeket elolvastam, teljes tartalmukat tudomásul vettem, elfogadtam 
és korlátlanul egyetértek minden leírt ponttal. 
 

Mogyoród, 2015. szeptember 19. 
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