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ÁÁ ltalaá nos Szerzoő deá si Felteá telek
Hotelkupon.hu
Á Hotelkupon.hu felhasznaá loá i szabaá lyzata (a tovaá bbiakban: Szabaá lyzat) az Company Info
Kft. (tovaá bbiakban: Szolgaá ltatoá ) aá ltal uü zemeltetett Hotelkupon.hu oldalon
(http://hotelkupon.hu/) (tovaá bbiakban: Hotelkupon) eleá rhetoő online szolgaá ltataá sok
igeá nybeveá teleá nek felteá teleit eá s szabaá lyait tartalmazza.
Jelen ÁÁ szf hataá lya Szolgaá ltatoá weblapjaá n (http://hotelkupon.hu) eá s aldomainjein toü rteá noő
jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁÁ szf folyamatosan eleá rhetoő a koü vetkezoő weboldalroá l:
http://hotelkupon/aszf/, eá s letoü lthetoő az alaá bbi linkroő l: http://hotelkupon.hu/aszf.pdf
Jelen dokumentum alapjaá n leá trejoü tt szerzoő deá s nem keruü l iktataá sra, kizaá roá lag
elektronikus formaá ban keruü l megkoü teá sre, nem minoő suü l íáraá sbeli szerzoő deá snek, magyar
nyelven íároá dik, magatartaá si koá dexre nem utal.

Szolgaá ltatoá i adatok
Á szolgaá ltatoá neve: Company Info Kft.
Á szolgaá ltatoá szeá khelye: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209.
Á szolgaá ltatoá eleá rhetoő seá ge, az igeá nybe vevoő kkel valoá kapcsolattartaá sra szolgaá loá ,
rendszeresen hasznaá lt elektronikus levelezeá si cíáme: info@hotelkupon.hu
Ceá gjegyzeá kszaá ma: 01-09-881506
Ádoá szaá ma: 13951968-2-42
Nyilvaá ntartaá sban bejegyzoő hatoá saá g neve: Foő vaá rosi Toü rveá nyszeá k, mint ceá gbíároá saá g
Telefonszaá ma: 06 1 422 0250
Ádatveá delmi nyilvaá ntartaá si szaá ma: NÁIH-70413/2013
Á szerzoő deá s nyelve: magyar
Á taá rhely-szolgaá ltatoá adatai:
INVITEL Taá vkoü zleá si Zrt. adatai:
Szeá khely: 2040 Budaoü rs, Puskaá s Tivadar u. 8-10.
Ádoá szaá m: 12069316-2-44
Ceá gjegyzeá kszaá m: Cg. 13-10-040575
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Definíácioá k
Felhasználó: az a termeá szetes szemeá ly, aki Kupont vaá saá rol a Szolgaá ltatoá toá l, eá s aki ennek
megfeleloő en jogosulttaá vaá lik a Hotelben a kupon felhasznaá laá saá ra egy eloő re egyeztetett
idoő pontban.
Szolgáltató: a Company Info Kft.; mint elektronikus kereskedelmi szolgaá ltatoá , amely
teá ríáteá s elleneá ben a rendelkezeá seá re bocsaá tott szaá llodai szolgaá ltataá sokat terjeszti kupon
formaá jaá ban.
Kupon: a Hotel aá ltal kiaá llíátott dokumentum, melyet a Szolgaá ltatoá n keresztuü l keruü l
eá rteá kesíáteá sre, eá s ami a birtokosaá t feljogosíátja, hogy szaá llodai szolgaá ltataá sokat akcioá s aá ron

ÁÁ SZF hataá lya eá s moá dosíáthatoá saá g
1. Á jelen Szabaá lyzatban nem szabaá lyozott keá rdeá sekre, valamint jelen Szabaá lyzat
eá rtelmezeá seá re a magyar jog az iraá nyadoá , kuü loü noü s tekintettel a Polgaá ri
Toü rveá nykoü nyvroő l szoá loá 2013. eá vi V. toü rveá ny („Ptk.”) eá s az elektronikus
kereskedelmi szolgaá ltataá sok, az informaá cioá s taá rsadalommal oü sszefuü ggoő
szolgaá ltataá sok egyes keá rdeá seiroő l szoá loá 2001. eá vi CVIII. (Elker. tv.) toü rveá ny,
valamint a fogyasztoá eá s a vaá llalkozaá s koü zoü tti szerzoő deá sek reá szletes szabaá lyairoá l
szoá loá 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozoá rendelkezeá seire. Á vonatkozoá
jogszabaá lyok koü telezoő rendelkezeá sei a felekre kuü loü n kikoü teá s neá lkuü l is iraá nyadoá k.
2. Á jelen Szabaá lyzat 2018. maá jus 05. napjaá toá l hataá lyos eá s visszavonaá sig hataá lyban
marad. Á Szolgaá ltatoá jogosult egyoldaluá an moá dosíátani a Szabaá lyzatot. Á
moá dosíátaá sokat a Szolgaá ltatoá azok hataá lyba leá peá se eloő tt 11 (tizenegy) nappal a
weboldalon koü zzeá teszi. Felhasznaá loá k a weboldal hasznaá lataá val elfogadjaá k, hogy
raá juk neá zve a weboldal hasznaá lataá val kapcsolatos valamennyi szabaá lyozaá s
automatikusan eá rveá nyes.
3. Felhasznaá loá , amennyiben beleá p a Szolgaá ltatoá aá ltal uü zemeltetett weboldalra, vagy
annak tartalmaá t baá rmilyen moá don olvassa – akkor is, ha nem regisztraá lt
felhasznaá loá ja a weboldalnak, a Szabaá lyzatban foglaltakat magaá ra neá zve
koü telezoő nek ismeri el. Ámennyiben a Felhasznaá loá nem fogadja el a felteá teleket,
nem jogosult a weboldal tartalmaá nak megtekinteá seá re.
4. Szolgaá ltatoá fenntart magaá nak minden jogot a weboldal, annak baá rmely reá szlete eá s
az azon megjelenoő tartalmak, valamint a weboldal terjeszteá seá nek tekinteteá ben.
Tilos a weboldalon megjelenoő tartalmak vagy azok baá rmely reá szleteá nek letoü lteá se,
elektronikus taá rolaá sa, feldolgozaá sa eá s eá rteá kesíáteá se a Szolgaá ltatoá íáraá sos
hozzaá jaá rulaá sa neá lkuü l.
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5. Felhasznaá loá a weboldalon toü rteá noő vaá saá rlaá saá val/regisztraá cioá jaá val kijelenti, hogy
jelen ÁÁ SZF, eá s a weboldalon koü zzeá tett Ádatkezeleá si taá jeá koztatoá felteá teleit
megismerte eá s elfogadja, az adatkezeleá sekhez hozzaá jaá rul.
6. Felhasznaá loá a vaá saá rlaá s/regisztraá cioá soraá n koü teles a sajaá t, valoá s adatait megadni. Á
vaá saá rlaá s/regisztraá cioá soraá n megadott valoá tlan, vagy maá s szemeá lyhez koü thetoő
adatok eseteá n a leá trejoü voő elektronikus szerzoő deá s semmis. Szolgaá ltatoá kizaá rja
feleloő sseá geá t, amennyiben Felhasznaá loá maá s neveá ben, maá s szemeá ly adataival veszi
igeá nybe szolgaá ltataá sait.
7. Á Szolgaá ltatoá t a Felhasznaá loá aá ltal teá vesen eá s/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethetoő szaá llíátaá si keá sedelemeá rt, illetve egyeá b probleá maá eá rt, hibaá eá rt
semminemuő feleloő sseá g nem terheli.
8. Á Szolgaá ltatoá t nem terheli feleloő sseá g az abboá l adoá doá kaá rokeá rt, ha Felhasznaá loá a
jelszavaá t elfelejti, vagy az illeteá ktelenek szaá maá ra baá rmely nem a Szolgaá ltatoá nak
felroá hatoá okboá l hozzaá feá rhetoő veá vaá lik.
9. Á Szolgaá ltatoá jogosult egyoldaluá an moá dosíátani az ÁÁ SZF-et. Á moá dosíátaá sokat a
Szolgaá ltatoá azok hataá lyba leá peá se eloő tt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon
koü zzeá teszi. Felhasznaá loá k a weboldal hasznaá lataá val elfogadjaá k, hogy raá juk neá zve a
weboldal hasznaá lataá val kapcsolatos valamennyi szabaá lyozaá s automatikusan
eá rveá nyes.
10. Tekintettel arra, hogy a weboldal tartalma a Szolgaá ltatoá toá l fuü ggetlenuü l is
moá dosulhat – amennyiben hataá lyos toü rveá nyek elteá roő en nem rendelkeznek – a
Szolgaá ltatoá nem vaá llal feleloő sseá get a weboldal tartalmaá nak pontossaá ga,
megbíázhatoá saá ga tekinteteá ben.
11. Á Szolgaá ltatoá nem vaá llal feleloő sseá get a harmadik szemeá lyek (pl. Hotelek) aá ltal
leá trehozott vagy koü zzeá tett tartalmakeá rt, amelyeket harmadik szemeá lyek toü ltoü ttek
fel Szolgaá ltatoá rendszereá be, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak. Á
Szolgaá ltatoá nem vaá llal feleloő sseá get tovaá bbaá azon webhelyekeá rt, amelyekre a
Hotelek aá ltal elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak.
12. Á Szolgaá ltatoá fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmaá t baá rmikor moá dosíátsa,
vagy hozzaá feá rhetoő seá geá t a jelen ÁÁ SZF-ben foglaltak betartaá saá val megszuü ntesse. Á
Szolgaá ltatoá nem garantaá lja, hogy a weboldalhoz valoá hozzaá feá reá s zoü kkenoő mentes.
Á hozzaá feá reá s Szolgaá ltatoá nak fel nem roá hatoá hibaá iboá l, a Szolgaá ltatoá eá ves 99,5%-os
rendelkezeá sre aá llaá si vaá llalaá saá t meghaladoá esetleges uü zemzavarokboá l eredoő
kaá rokeá rt valoá feleloő sseá get a Szolgaá ltatoá kizaá rja.
13. Szolgaá ltatoá semmifeá le feleloő sseá get nem vaá llal a koü zzeá tett, nem toő le szaá rmazoá
hirdeteá sekkel, felhíávaá sokkal, ajaá nlatokkal eá s az ezek alapjaá n leá trejoü tt
szerzoő deá sekkel vagy baá rmely szerzoő deá s leá trejoü tteá nek elmaradaá saá val (Kuponfelhasznaá laá sboá l eredoő vitaá k), tovaá bbaá a szolgaá ltataá s hibaá jaá val vagy
megszuü nteteá seá vel kapcsolatban.
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14. Szolgaá ltatoá a webes Szolgaá ltataá sainak, valamint a honlapnak a muő koü deá seá re
99,5%-os rendelkezeá sre aá llaá st vaá llal. Felek kizaá rjaá k Szolgaá ltatoá feleloő sseá geá t az
ezen hibahataá ron feluü li leaá llaá sokeá rt, egyeá b rendellenesseá gekeá rt. E koü telezettseá g
aloá l kiveá telt keá peznek a maá s szolgaá ltatoá aá ltal biztosíátott hozzaá feá reá si eá s egyeá b
uü zemelteteá si feladatok. Á Szolgaá ltatoá nak fel nem roá hatoá , illetve maá s Szolgaá ltatoá
koü zremuő koü deá seá vel teljesíátett uü zemzavarokeá rt, hozzaá feá reá si hibaá keá rt a Szolgaá ltatoá t
nem terheli feleloő sseá g.
15. Szolgaá ltatoá semmilyen feleloő sseá get nem vaá llal a rendszer hasznaá lataá boá l adoá doá
kaá rokeá rt, illetve baá rmely maá s feá l zavaroá megnyilvaá nulaá saá eárt vagy viselkedeá seá eárt,
baá rmilyen jogseá rteá seá rt, beleeá rtve a szellemi tulajdonjogokat is.
16. Á szolgaá ltatoá nem avatkozik bele a Felhasznaá loá k, illetve a Felhasznaá loá k eá s a
Hotelek koü zoü tti jogvitaá kba, tranzakcioá kba, baá rmilyen vita kialakulaá sakor a
Felhasznaá loá mentesíáti a szolgaá ltatoá t mindennemuő igeá nytoő l, koü veteleá stoő l eá s
kaá rteá ríáteá stoő l.
17. Á szolgaá ltataá s eleá reá seá hez szuü kseá ges Internet hozzaá feá reá s eá s az ahhoz szuü kseá ges
eszkoü zoü k (hardver eá s szoftverek, illetve azok megfeleloő beaá llíátaá sai) biztosíátaá sa a
Felhasznaá loá feladata.

Á kuponvaá saá rlaá s menete
1. Á megjeleníátett kuponok kizaá roá lag online rendelhetoő k meg. Á kupokra
vonatkozoá an megjeleníátett aá rak forintban eá rtendoő k, tartalmazzaá k a toü rveá nyben
eloő íárt aá faá t.
2. Á webshopban Szolgaá ltatoá reá szletesen feltuü nteti a kupon neveá t, leíáraá saá t.
3. Ámennyiben akcioá s aá r keruü l bevezeteá sre, Szolgaá ltatoá teljes koü ruő en taá jeá koztatja
Felhasznaá loá kat az akcioá roá l eá s annak pontos idoő tartamaá roá l.
4. Ámennyiben a Szolgaá ltatoá minden gondossaá ga elleneá re hibaá s aá r keruü l a
Webaá ruhaá z feluü leteá re, kuü loü noü s tekintettel a nyilvaá nvaloá an teá ves, pl. a termeá k,
kupon koü zismert, aá ltalaá nosan elfogadott vagy becsuü lt aá raá toá l jelentoő sen elteá roő ,
esetleg rendszerhiba miatt megjelenoő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os aá rra, akkor a
Szolgaá ltatoá nem koü teles a termeá ket hibaá s aá ron szaá llíátani, hanem felajaá nlhatja a
helyes aá ron toü rteá noő szaá llíátaá st, amelynek ismereteá ben az ÜÜ gyfeá l elaá llhat vaá saá rlaá si
szaá ndeá kaá toá l.
5. Hibaá s aá r eseteá n esetben feltuő noő eá rteá karaá nytalansaá g aá ll fenn a termeá k valoá di eá s
feltuü ntetett aá ra koü zoü tt, amit egy aá tlagfogyasztoá nak azonnal eá szlelnie szuü kseá ges. Á
Polgaá ri Toü rveá nykoü nyvroő l szoá loá 2013. eá vi V. toü rveá ny (Ptk.) alapjaá n a szerzoő deá s a
felek akarataá nak koü lcsoü noü s eá s egybehangzoá kifejezeá seá vel joü n leá tre. Ámennyiben a
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felek nem tudnak megaá llapodni a szerzoő deá ses felteá telekben, azaz nincs meg a
felek akarataá t koü lcsoü noü sen eá s egybehangzoá an kifejezoő nyilatkozat, abban az
esetben nem beszeá lhetuü nk eá rveá nyesen leá trejoü tt szerzoő deá sroő l, amelyekboő l jogok
eá s koü telezettseá gek fakadnaá nak. Ennek alapjaá n a hibaá s/teá ves aá ron visszaigazolt
megrendeleá s semmis szerzoő deá snek tekintendoő .
6. Felhasznaá loá az Ájaá nlatokat a Hotelkupon.hu foő oldalaá n tekintheti meg. Á kuponok
vaá saá rlaá saá hoz Felhasznaá loá nak regisztraá lnia kell a weboldalon szemeá lyes adatainak
megadaá saá val.
7. Á kupon vaá saá rlaá saá hoz Felhasznaá loá a vaá saá rlaá s gombra kattint, majd kivaá lasztja a
keá rt kuponok darabszaá maá t eá s a fizeteá si moá dot.
8. Felhasznaá loá a Kupon eá rteá keá nek az egyes ajaá nlatoknaá l meghataá rozott reá szeá t
azonnal kifizeti Szolgaá ltatoá nak, míág a teljes aá r fennmaradoá reá szeá t akkor fizeti ki,
amikor a Kupont aá tnyuá jtja a Hotelnek, a Hotellel egyeztetett idoő pontban.
Szolgaá ltatoá minden esetben pontosan feltuü nteti kuü loü n a Szolgaá ltatoá nak, eá s kuü loü n a
Hotelnek fizetendoő aá rat.
9. Á Szolgaá ltatoá foő szabaá lykeá nt elektronikus szaá mlaá t bocsaá t ki szolgaá ltataá sairoá l a
szaá mlaá zz.hu-n keresztuü l. Szolgaá ltatoá a szaá mlaá t elektronikus uá ton, e-mailen kuü ldi
meg.
10. Áz elektronikus szaá mla megtekinteá seá hez szuü kseá ges, teá ríáteá smentesen
beszerezhetoő szoftver (Ádobe Ácrobat Reader) beszerzeá se a Felhasznaá loá feladata.
11. Á Felhasznaá loá keá rheti papíár alapuá szaá mla kiaá llíátaá saá t is, mely kikuü ldeá si koü ltseá geit
Szolgaá ltatoá magaá ra vaá llalja. Papíár alapuá szaá mla igeá nyleá sekor Felhasznaá loá nak a
szaá mla kiaá llíátaá saá hoz eá s kikuü ldeá seá hez szuü kseá ges informaá cioá kat Szolgaá ltatoá
rendelkezeá seá re kell bocsaá tani.
12. Miutaá n a fenti leá peá seket elveá gezte, a Felhasznaá loá raá kattint a „Vaá saá rlaá saim
megtekinteá se” gombra. Felhasznaá loá itt ellenoő rizheti a kivaá lasztott ajaá nlatot, eá s a
megadott adatok pontossaá gaá t, a megvaá saá rolt Kuponok darabszaá maá t, a Hotel
neveá t eá s az azonnal kifizetett oü sszeget, valamint a fennmaradoá oü sszeget, amelyet
a Hotel reá szeá re kell majd kifizetnie.
13. Ádatbeviteli hibaá k javíátaá sa: Ha a Felhasznaá loá baá rmit vaá ltoztatni szeretne a
megadott adatokon, egy kivaá lasztott opcioá n, vagy maá sik ajaá nlatot kíávaá n
vaá lasztani, illetve toü roü lni kíávaá nja a megrendeleá seá t, a nyíál gombra kattintva
visszaleá phet az eloő zoő leá peá shez. Á vaá saá rlaá s befejezeá seá hez Felhasznaá loá nak a
„Vaá saá rlaá s veá glegesíáteá se” gombra kell kattintania.
14. Ámennyiben hitelkaá rtyaá val teljesíáti a fizeteá st a Felhasznaá loá a rendszer
visszairaá nyíátja a honlapra az „Kuponjaim” kategoá riaá ban szereploő profilhoz.
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15. Á Felhasznaá loá megtekintheti az eá rveá nyes Kuponjait, amelyek immaá r keá szen
aá llnak a kinyomtataá sra, eá s egy Hotelben toü rteá noő bevaá ltaá sra, valamint
megjelennek a maá r bevaá ltott Kuponok is a profiljaá ban.
16. Felhasznaá loá koü teles aá tadni a kinyomtatott eredeti Kupont a Hotelnek bevaá ltaá skor.

Á Kuponnal kapcsolatos tudnivaloá k
1. Á Kupon mindaddig aá truhaá zhatoá , amíág a Hotel megeroő síáti a Kupont benyuá jtoá
szemeá lyeá t.
2. Á Kupont annak eá rveá nyesseá gi ideje soraá n baá rmikor be lehet vaá ltani, azzal a
kiteá tellel, hogy eloő zoő leg maá r megkapta a Felhasznaá loá a Hotel íáraá sbeli foglalaá s
visszaigazolaá saá t.
3. Á Kupon lejaá rati idoő vel rendelkezik, mely a kuponon feltuü nteteá sre keruü lt. Ezen
idoő pont utaá n nem hasznaá lhatoá fel a Kupon.
4. Á Kupont a Kibocsaá toá nak le kell adni eá rkezeá skor.
5. Nem a Szolgaá ltatoá a Kupon kibocsaá toá ja; ennek megfeleloő en a Felhasznaá loá val, vagy
az aá truhaá zaá s aá ltal az uá j hasznaá loá jaá val szemben nem koü teles annak garantaá laá saá ra,
hogy az Kuponon feltuü ntetet Hotel koü telezettseá get vaá llal a Kupon mindenkori
birtokosaá val szemben, hogy fizeteá s elleneá ben teljesíáti a Szolgaá ltataá sokat.
6. Á Szolgaá ltatoá feleloő sseá ge csak a Hotellel valoá szerzoő deá ses jogviszonyra terjed ki.
Hotel kizaá roá lagos eá s teljes meá rteá kben feleloő sseá get vaá llal a Kupon kapcsaá n
felmeruü loő koü telezettseá gek teljesíáteá seá eárt.
7. Felhasznaá loá a Kuponnal kapcsolatos panaszait a Hotellel kell, hogy rendezze.
8. Á feltuü ntetett aá rak forintban eá rtendoő k eá s tartalmazzaá k a mindenkori aá fa oü sszegeá t,
azaz fizetendoő oü sszegek.
9. Á megrendeleá s akkor vaá lik veá glegesseá , ha Szolgaá ltatoá visszaigazolja a vaá saá rlaá st.
10. Felhasznaá loá e-mail-ben a megrendeleá s elkuü ldeá seá t koü vetoő en visszaigazolaá st kap.
Ámennyiben e visszaigazolaá s Felhasznaá loá megrendeleá seá nek elkuü ldeá seá toő l
szaá míátott, a szolgaá ltataá s jellegeá toő l fuü ggoő elvaá rhatoá hataá ridoő n beluü l, de legkeá soő bb
48 oá raá n beluü l Felhasznaá loá hoz nem eá rkezik meg, Felhasznaá loá az ajaá nlati koü toü ttseá g
vagy szerzoő deá ses koü telezettseá g aloá l mentesuü l. Á megrendeleá s eá s annak
visszaigazolaá sa akkor tekintendoő a Szolgaá ltatoá hoz, illetve az Felhasznaá loá hoz
megeá rkezettnek, amikor az szaá maá ra hozzaá feá rhetoő veá vaá lik. Szolgaá ltatoá kizaá rja a
visszaigazolaá si feleloő sseá geá t, ha a visszaigazolaá s azeá rt nem eá rkezik meg idoő ben,
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mert Felhasznaá loá rossz e-mail cíámet adott meg regisztraá cioá ja soraá n, vagy a
fioá kjaá hoz tartozoá taá rhely telíátettseá ge miatt nem tud uü zenetet fogadni.
11. Áz utalvaá nyok keá t (2) szemeá lyre eá rveá nyesek a megadott szaá muá eá jszakaá val,
reggelivel, valamint a jeloü lt szolgaá ltataá sokkal, amíág az maá skeá pp nincs jelezve a
Kuponon.
12. Ámennyiben Felhasznaá loá az ÁÁ SZF rendelkezeá seitoő l elteá roő felhasznaá laá st eszkoü zoü l,
a Kupon eá rveá nytelenneá vaá lik, eá s kaá rteá ríáteá sre Felhasznaá loá nem tarthat igeá nyt.
13. Á Kupon birtokosa koü teles gondoskodni arroá l, hogy megakadaá lyozza az Kupon
jogosulatlan terjeszteá seá t. Áz Kupon birtokosa teljes feleloő sseá ggel tartozik az ebboő l
eredoő kaá rokeá rt.
14. Á Felhasznaá loá szaá maá ra minden visszateá ríáteá st kizaá roá lag a Hotel terheli eá s neki kell
veá grehajtania. Á Szolgaá ltatoá nak nem koü telesseá ge a Kupon aá raá t visszateá ríáteni a
Felhasznaá loá nak.
15. Szolgaá ltatoá nem garantaá lja a megjelent ajaá nlatok adatainak eá s anyagaá nak
pontossaá gaá t, idoő szeruő seá geá t, minoő seá geá t, teljesseá geá t eá s megfeleloő sseá geá t semmilyen
egyedi esetben sem. Áz ilyen jelleguő informaá cioá k eá s anyagok pontatlanok
lehetnek eá s hibaá kat tartalmazhatnak – ezekeá rt, vagy az ezekboő l eredoő kaá rokeá rt
Szolgaá ltatoá feleloő sseá get nem vaá llal.

Szerzoő i Jogok
1. Á Szolgaá ltatoá fenntart magaá nak minden jogot a http://hotelkupon.hu
weboldalon, azok baá rmely reá szlete eá s az azon megjelenoő tartalmak, valamint a
weboldal terjeszteá seá nek tekinteteá ben.
2. Miutaá n a http://hotelkupon.hu, mint weboldal szerzoő i jogi muő nek minoő suü l, tilos a
http://hotelkupon.hu weboldalon megjelenoő tartalmak vagy azok baá rmely
reá szleteá nek letoü lteá se (toü bbszoü roü zeá se), maá s moá don valoá felhasznaá laá sa,
elektronikus taá rolaá sa, feldolgozaá sa eá s eá rteá kesíáteá se a Szolgaá ltatoá íáraá sos
hozzaá jaá rulaá sa neá lkuü l.
3. Á http://hotelkupon.hu weboldalroá l eá s annak adatbaá zisaá boá l baá rmilyen anyagot
aá tvenni íáraá sos hozzaá jaá rulaá s eseteá n is csak az adott weboldalra valoá hivatkozaá ssal
lehet.
4. Á Szolgaá ltatoá fenntartja minden jogaá t szolgaá ltataá saá nak valamennyi elemeá re, a
domain-neveire, az azokkal keá pzett maá sodlagos domain nevekre valamint az
internetes reklaá mfeluü leteire. Á szolgaá ltataá sok igeá nybeveá tele semmilyen
koü ruü lmeá nyek koü zoü tt sem eredmeá nyezheti, hogy a forraá skoá dot baá rki visszafejtse,
visszafordíátsa, vagy baá rmely maá s moá don megseá rtse a Szolgaá ltatoá szellemi
alkotaá sokhoz fuő zoő doő jogait.
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5. Tilos tovaá bbaá a http://hotelkupon.hu weboldal tartalmaá nak, illetve egyes
reá szeinek adaptaá cioá ja vagy visszafejteá se; a felhasznaá loá i azonosíátoá k eá s jelszavak
tisztesseá gtelen moá don toü rteá noő leá tesíáteá se; baá rmely olyan alkalmazaá s hasznaá lata,
amellyel a http://hotelkupon.hu weboldalon vagy azok baá rmely reá sze
moá dosíáthatoá vagy indexelhetoő (pl. keresoő robot, vagy baá rmely maá s visszafejtoő ).
6. Á Hotelkupon neá v szerzoő i jogi veá delmet eá lvez, felhasznaá laá sa a hivatkozaá s
kiveá teleá vel kizaá roá lag a Szolgaá ltatoá íáraá sos hozzaá jaá rulaá saá val lehetseá ges.
7. Felhasznaá loá a weboldal egyes reá szeit sajaá t felhasznaá laá s ceá ljaá boá l a merevlemezeá re
lementheti, vagy kinyomtathatja, aá m ebben az esetben sem vaá lik jogosulttaá a
weboldal íágy toü bbszoü roü zoü tt reá szeá nek a tovaá bb hasznaá lataá ra, terjeszteá seá re,
feá nymaá solaá saá ra, aá tveá teleá re, adatbaá zisban toü rteá noő taá rolaá saá ra, letoü lthetoő veá
teá teleá re, a tartalom kereskedelmi forgalomba toü rteá noő hozatalaá ra.

Elaá llaá s, felmondaá s joga
1. Áz Euroá pai Parlament eá s a Tanaá cs 2011/83/EÜ szaá muá iraá nyelveá nek, tovaá bbaá a
fogyasztoá eá s a vaá llalkozaá s koü zoü tti szerzoő deá sek reá szletes szabaá lyairoá l szoá loá
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabaá lyozaá sa eá rtelmeá ben a fogyasztó nem
gyakorolhatja az felmondási jogát a szolgaá ltataá s nyuá jtaá saá ra iraá nyuloá szerzoő deá s
eseteá ben a szolgaá ltataá s egeá szeá nek teljesíáteá seá t koü vetoő en, ha a vaá llalkozaá s a
teljesíáteá st a fogyasztoá kifejezett, eloő zetes beleegyezeá seá vel kezdte meg, eá s a
fogyasztoá tudomaá sul vette, hogy a szolgaá ltataá s egeá szeá nek teljesíáteá seá t koü vetoő en
felmondaá si jogaá t elveszíáti; tovaá bbaá (...) szabadidoő s teveá kenyseá gekhez kapcsoloá doá
szolgaá ltataá sra iraá nyuloá szerzoő deá s eseteá ben, ha a szerzoő deá sben meghataá rozott
teljesíáteá si hataá rnapot vagy hataá ridoő t koü toü ttek ki.
2. Á fogyasztoá eá s a vaá llalkozaá s koü zoü tti szerzoő deá sek reá szletes szabaá lyairoá l szoá loá

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt eá rhetoő el.

3. Áz Euroá pai Parlament eá s a Tanaá cs 2011/83/EÜ szaá muá iraá nyelve itt eá rhetoő el.
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Ádatveá delem
Á
Hotelkupon
adatkezeleá si
http://hotelkupon.hu/adatvedelem

taá jeá koztatoá ja

eleá rhetoő

innen:

Panasz- eá s reklamaá cioá kezeleá s
1. Weboldalunk ceá lja, hogy valamennyi megrendeleá st megfeleloő minoő seá gben, a
megrendeloő teljes megeleá gedettseá ge mellett teljesíátsen. Ámennyiben
Felhasznaá loá nak meá gis valamilyen panasza van a szerzoő deá ssel vagy annak
teljesíáteá seá vel kapcsolatban, uá gy panaszaá t a fenti e-mail cíámen, vagy leveá l uá tjaá n is
koü zoü lheti.
2. Szolgaá ltatoá a szoá beli panaszt azonnal megvizsgaá lja, eá s szuü kseá g szerint orvosolja.
Ha a vaá saá rloá a panasz kezeleá seá vel nem eá rt egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgaá laá sa nem lehetseá ges, a Szolgaá ltatoá a panaszroá l eá s az azzal kapcsolatos
aá llaá spontjaá roá l haladeá ktalanul jegyzoő koü nyvet vesz fel, s annak egy maá solati
peá ldaá nyaá t aá tadja a vaá saá rloá nak.
3. Áz íáraá sbeli panaszt a Szolgaá ltataá st 30 napon beluü l íáraá sban megvaá laszolja. Á
panaszt elutasíátoá aá llaá spontjaá t megindokolja. Á panaszroá l felvett jegyzoő koü nyvet eá s
a vaá lasz maá solati peá ldaá nyaá t oü t eá vig megoő rzi a Szolgaá ltatoá , eá s azt az ellenoő rzoő
hatoá saá goknak keá reá suü kre bemutatja.
4. Taá jeá kozatjuk, hogy a panaszaá nak elutasíátaá sa eseteá n panaszaá val hatoá saá gi vagy
beá keá ltetoő testuü let eljaá raá saá t kezdemeá nyezheti, az alaá bbiak szerint:
5. Á Fogyasztoá panasszal fordulhat a fogyasztoá veá delmi hatoá saá ghoz:
Á fogyasztoá veá delmi hatoá saá g kijeloü leá seá roő l szoá loá 387/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet szerint koü zigazgataá si hatoá saá gi uü gyekben elsoő fokon a jaá raá si hivatal,
illetve a megyeszeá khely szerinti jaá raá si hivatal, maá sodfokon orszaá gos
illeteá kesseá ggel a Pest Megyei Kormaá nyhivatal jaá r el. Á jaá raá si hivatalok
eleá rhetoő seá gei: http://jarasinfo.gov.hu
6. Á Fogyasztoá nak panasza eseteá n lehetoő seá ge van beá keá ltetoő testuü lethez fordulni,
melyek eleá rhetoő seá geá t itt talaá lja:
Baá cs-Kiskun Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 6000 Kecskemeá t, ÁÁ rpaá d krt. 4.
Telefonszaá ma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax szaá ma: (76) 501-538
Neá v: Maá tyus Mariann
E-mail cíám: bkmkik@mail.datanet.hu;
Baranya Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 7625 Peá cs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezeá si cíáme: 7602 Peá cs, Pf. 109.
Telefonszaá ma: (72) 507-154
Fax szaá ma: (72) 507-152
Neá v: Dr. Bodnaá r Joá zsef
E-mail cíám: bekelteto@pbkik.hu;
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Beá keá s Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 5601 Beá keá scsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszaá ma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

10
Fax szaá ma: (66) 324-976
Neá v: Dr. Bagdi Laá szloá
E-mail cíám: bmkik@bmkik.hu;

Pest Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 1119 Budapest, Etele uá t 59-61. 2. em. 240.
Telefonszaá ma: (1)-269-0703
Fax szaá ma: (1)-269-0703
Neá v: dr. Csanaá di Kaá roly
E-mail cíám: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cíám: www.panaszrendezes.hu

Borsod-Ábauá j-Zempleá n Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 3525 Miskolc, Szentpaá li u. 1.
Telefonszaá ma: (46) 501-091, 501-870
Fax szaá ma: (46) 501-099
Neá v: Dr. Tulipaá n Peá ter
E-mail cíám: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Somogy Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 7400 Kaposvaá r, Ánna utca 6.
Telefonszaá ma: (82) 501-000
Fax szaá ma: (82) 501-046
Neá v: Dr. Novaá k Ferenc
E-mail cíám: skik@skik.hu;

Budapesti Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszaá ma: (1) 488-2131
Fax szaá ma: (1) 488-2186
Neá v: Dr. Baranovszky Gyoü rgy
E-mail cíám: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Szabolcs-Szatmaá r-Bereg Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 4400 Nyíáregyhaá za, Szeá chenyi u. 2.
Telefonszaá ma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax szaá ma: (42) 311-750
Neá v: Goü roü mbeineá dr. Balmaz Katalin
E-mail cíám: bekelteto@szabkam.hu;

Csongraá d Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 6721 Szeged, Paá rizsi krt. 8-12.
Telefonszaá ma: (62) 554-250/118 melleá k
Fax szaá ma: (62) 426-149
Neá v: Deá kaá ny Laá szloá , Jerney Zoltaá n
E-mail cíám: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Tolna Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 7100 Szekszaá rd, Árany J. u. 23-25.
Telefonszaá ma: (74) 411-661
Fax szaá ma: (74) 411-456
Neá v: Maá tyaá s Tibor
E-mail cíám: kamara@tmkik.hu;

Fejeá r Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 8000 Szeá kesfeheá rvaá r, Hosszuá seá tateá r 4-6.
Telefonszaá ma: (22) 510-310
Fax szaá ma: (22) 510-312
Neá v: Kirst Laá szloá
E-mail cíám: fmkik@fmkik.hu;

Vas Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 9700 Szombathely, Honveá d teá r 2.
Telefonszaá ma: (94) 312-356
Fax szaá ma: (94) 316-936
Neá v: Dr. Koü vesdi Zoltaá n
E-mail cíám: pergel.bea@vmkik.hu

Gyoő r-Moson-Sopron Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 9021 Gyoő r, Szent Istvaá n uá t 10/a.
Telefonszaá ma: (96) 520-202; 520-217
Fax szaá ma: (96) 520-218
Neá v: Horvaá th Laá szloá
E-mail cíám: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Veszpreá m Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 8200 Veszpreá m, Budapest u. 3.
Telefonszaá ma: (88) 429-008
Fax szaá ma: (88) 412-150
Neá v: Dr. ÓÁ vaá ri Laá szloá
E-mail cíám: vkik@veszpremikamara.hu

Hajduá -Bihar Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 4025 Debrecen, Petoő fi teá r 10.
Telefonszaá ma: (52) 500-749
Fax szaá ma: (52) 500-720
Neá v: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cíám: info@hbkik.hu;

Zala Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 8900 Zalaegerszeg, Petoő fi utca 24.
Telefonszaá ma: (92) 550-513
Fax szaá ma: (92) 550-525
Neá v: dr. Koczka Csaba
E-mail cíám: zmbekelteto@zmkik.hu

Heves Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 3300 Eger, Faiskola uá t 15.
Levelezeá si cíáme: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszaá ma: (36) 416-660/105 melleá k
Fax szaá ma: (36) 323-615
Neá v: Pinteá rneá Doboá Tuü nde
E-mail cíám: tunde@hkik.hu;
Jaá sz-Nagykun-Szolnok Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszaá ma: (56) 510-610
Fax szaá ma: (56) 370-005
Neá v: Dr. Lajkoá neá dr. Víágh Judit
E-mail cíám: kamara@jnszmkik.hu;
Komaá rom-Esztergom Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 2800 Tatabaá nya, Foő teá r 36.
Telefonszaá ma: (34) 513-010
Fax szaá ma: (34) 316-259
Neá v: Dr. Rozsnyoá i Gyoü rgy
E-mail cíám: kemkik@kemkik.hu;
Noá graá d Megyei Beá keá ltetoő Testuü let
Cíáme: 3100 Salgoá tarjaá n, Álkotmaá ny uá t 9/a
Telefonszaá m: (32) 520-860
Fax szaá ma: (32) 520-862
Neá v: Dr. Pongoá Erik
E-mail cíám: nkik@nkik.hu;
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7. Á beá keá ltetoő testuü let hataá skoü reá be tartozik a fogyasztoá i jogvita bíároá saá gi eljaá raá son
kíávuü li rendezeá se. Á beá keá ltetoő testuü let feladata, hogy megkíáseá relje a fogyasztoá i
jogvita rendezeá se ceá ljaá boá l egyezseá g leá trehozaá saá t a felek koü zoü tt, ennek
eredmeá nytelenseá ge eseteá n az uü gyben doü nteá st hoz a fogyasztoá i jogok egyszeruő ,
gyors, hateá kony eá s koü ltseá gkíámeá loő eá rveá nyesíáteá seá nek biztosíátaá sa eá rdekeá ben.
Á beá keá ltetoő testuü let a fogyasztoá vagy a Szolgaá ltatoá keá reá seá re tanaá csot ad
a fogyasztoá t megilletoő jogokkal eá s a fogyasztoá t terheloő koü telezettseá gekkel
kapcsolatban.
8. Ónline adaá sveá teli vagy online szolgaá ltataá si szerzoő deá ssel oü sszefuü ggoő hataá ron
aá tnyuá loá fogyasztoá i jogvita eseteá n az eljaá raá sra kizaá roá lag a foő vaá rosi kereskedelmi eá s
iparkamara mellett muő koü doő beá keá ltetoő testuü let illeteá kes.
9. Á Fogyasztoá panasza eseteá n igeá nybe veheti az Ünioá s online vitarendezeá si

platformot. Á platform igeá nybe veá tele egy egyszeruő regisztraá cioá t igeá nyel az
Euroá pai Bizottsaá g rendszereá ben, ide kattintva. Ezt koü vetoő en pedig bejelentkezeá s
utaá n nyuá jthatja be panaszaá t a fogyasztoá az online honlapon keresztuü l, amelynek
cíáme: http://ec.europa.eu/odr

10. Szolgaá ltatoá t a beá keá ltetoő testuü leti eljaá raá sban egyuü ttmuő koü deá si koü telezettseá g terheli.
Ennek kereteá ben koü teles a vaá laszirataá t megkuü ldeni a beá keá ltetoő testuü let szaá maá ra
eá s a meghallgataá son egyezseá g leá trehozatalaá ra feljogosíátott szemeá ly reá szveá teleá t
biztosíátani. Ámennyiben a vaá llalkozaá s szeá khelye vagy telephelye nem a teruü letileg
illeteá kes beá keá ltetoő testuü letet muő koü dtetoő kamara szerinti megyeá be van
bejegyezve, a vaá llalkozaá s egyuü ttmuő koü deá si koü telezettseá ge a fogyasztoá igeá nyeá nek
megfeleloő íáraá sbeli egyezseá gkoü teá s lehetoő seá geá nek felajaá nlaá saá ra terjed ki.
11. Ámennyiben a fogyasztoá nem fordul beá keá ltetoő testuü lethez, vagy az eljaá raá s nem
vezetett eredmeá nyre, uá gy a fogyasztoá nak a jogvita rendezeá se eá rdekeá ben
lehetoő seá ge van bíároá saá ghoz fordulni. Á pert keresetleveá llel kell megindíátani,
amelyben az alaá bbi informaá cioá kat kell feltuü ntetni:
 az eljaá roá bíároá saá got;
 a feleknek, valamint a felek keá pviseloő inek neveá t, lakoá helyeá t eá s perbeli
aá llaá saá t;
 az eá rveá nyesíáteni kíávaá nt jogot, az annak alapjaá ul szolgaá loá teá nyeknek eá s
azok bizonyíáteá kainak eloő adaá saá val;
 azokat az adatokat, amelyekboő l a bíároá saá g hataá skoü re eá s illeteá kesseá ge
megaá llapíáthatoá ;
 a bíároá saá g doü nteá seá re iraá nyuloá hataá rozott keá relmet .
Á keresetleveá lhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak maá solataá t
amelynek tartalmaá ra bizonyíáteá kkeá nt hivatkozik.
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Szaá llíátaá s
Szolgaá ltatoá nem szaá llíátja ki a megrendelt termeá ket. Felhasznaá loá a „Kuponjaim”
kategoá riaá ban szereploő profilban tudja megtekinteni az eá rveá nyes Kuponjait, amelyek
keá szen aá llnak a kinyomtataá sra, eá s a Hotelben toü rteá noő bevaá ltaá sra, valamint megjelennek a
maá r bevaá ltott Kuponok is a profiljaá ban. Ázaz a termeá k a kinyomtataá ssal vaá lik
Felhasznaá loá reá szeá re „keá zbesíátettnek”.

Egyeá b rendelkezeá sek
1. Szolgaá ltatoá koü telezettseá ge teljesíáteá seá hez koü zremuő koü doő t jogosult igeá nybe venni.
Ennek jogellenes magatartaá saá eárt teljes feleloő sseá ggel tartozik, uá gy, mintha a
jogellenes magatartaá st sajaá t maga koü vette volna el.
2. Ha a jelen Szabaá lyzat baá rmely reá sze eá rveá nytelenneá , jogtalannaá vagy
eá rveá nyesíáthetetlenneá vaá lik, az a fennmaradoá reá szek eá rveá nyesseá geá t, jogszeruő seá geá t
eá s eá rveá nyesíáthetoő seá geá t nem eá rinti.
3. Ámennyiben Szolgaá ltatoá a Szabaá lyzat alapjaá n megilletoő jogaá t nem gyakorolja, a
joggyakorlaá s elmulasztaá sa nem tekinthetoő az adott jogroá l valoá lemondaá snak.
Baá rmilyen jogroá l toü rteá noő lemondaá s csak az erre vonatkozoá kifejezett íáraá sbeli
nyilatkozat eseteá n eá rveá nyes. Áz hogy a Szolgaá ltatoá egy alkalommal nem
ragaszkodik szigoruá an a Szabaá lyzat valamely leá nyegi felteá teleá hez, vagy
kikoü teá seá hez nem jelenti azt, hogy lemond arroá l, hogy a keá soő bbiekben
ragaszkodjon az adott felteá tel vagy kikoü teá s szigoruá betartaá saá hoz.
4. Szolgaá ltatoá eá s Felhasznaá loá vitaá s uü gyeiket beá keá s uá ton proá baá ljaá k rendezni.
5. Felek roü gzíátik, hogy a Szolgaá ltatoá weboldala Magyarorszaá gon muő koü dik,
karbantartaá saá t is itt veá gzik. Mivel az oldal maá s orszaá gokboá l is meglaá togathatoá ,
ezeá rt a felhasznaá loá k kifejezetten tudomaá sul veszik, hogy a felhasznaá loá eá s a
Szolgaá ltatoá viszonylataá ban az iraá nyadoá jog a magyar jog. Ámennyiben a
felhasznaá loá fogyasztoá , uá gy a Pp. 26. § (1) bekezdeá se alapjaá n a fogyasztoá val
szemben a jelen szerzoő deá sboő l eredoő vitaá s uü gyekben az alperes (fogyasztoá )
belfoü ldi lakoá helye szerinti bíároá saá g kizaá roá lagosan illeteá kes.
Budapest, 2018. május 05.
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