
                                                                                                                        
 

 
Szolgáltatási szerződés 

 
 
Szerződő felek: 
 
Szolgáltató: 
KO-RE-CT Hungary Bt . 
Székhely: 9023. Győr, Kodály Z. u. 49. 
Tel: +36 (20) 318-1958 Fax: +36 (96) 420-794 
E-Mail: info@szallasinformacio.hu 
Adószáma: 21966682-2-08 
Számlaszám: Duna Takarékszövetkezet: 58600300-11140447 
 
Megrendelő: 
Az a természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, aki a www.szallasinformacio.hu oldalon felkínált szolgáltatást rendel, majd 
annak ellenértékét kifizeti. 
 
1. A Szolgáltató vállalja, hogy az interneten elhelyezett weboldalán, a Megrendelő 
által a „Regisztrációs Felületen” pontosan leírt szálláshelyről az ezután érdeklődők 
számára információkat közöl, illetve ennek reklámfelületet biztosít. 
 
2. A Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatás díját megfizeti. Az „Alap Csomagok” 
(Plusz és Extra csomag) díja magába foglalja az éves regisztrációs díjat, melyet 
először a szerződés megkötésekor teljesít a Megrendelő, és a hirdetés a 
megjelenésétől számított egy évig érvényes. Rövidebb időre nem bontható. 
 
3. A „Kiemelt hirdetések” és a „Banner” szerződések díja és ideje a „Regisztrációs 
szerződésben” kerül meghatározásra. 
 
4. A felek megegyeznek abban, hogy a regisztrációs díj a Szolgáltatónak a 
szolgáltatás megkezdésekor minden esetben jár. 
 
5. A Megrendelő felelősséget vállal azért, hogy a szerződés részét képező, 
regisztrációs lapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. A megrendelő 
hozzájárul ahhoz, hogy az adatlapon szereplő szálláshelyre vonatkozó adatok az 
Interneten megjelenhetnek, és azokról a Szolgáltató külön tájékoztatást adhat az 
érdeklődők részére. 
 
6. A Megrendelő tudomásul veszi azt, hogy a Szolgáltató az Interneten megjelenő 
információk között tudatja a honlapot felkeresőkkel, hogy a Szolgáltató a szálláshely 
tekintetében nem szerződő fél. A szerződés a szálláshelyet igénybe vevő és a 
szálláshelyet kiadó felek között jön majd létre, ezért a Szolgáltató szerzési jutalékra 
semmilyen körülmények között nem tarthat igényt. 
 
7. A szerződés megszűnik a közlés kézhezvételét követő 30. napon abban az 
esetben, ha bármely szerződő fél ezt a másik féllel írásban közli. Abban az esetben, 
ha a Szolgáltató mondja fel a szerződést és a regisztrációs díj megfizetésétől egy év 
nem telt még el, a Szolgáltató köteles a befizetett regisztrációs díj időarányos részét 



                                                                                                                        
visszatéríteni. Amennyiben Szolgáltató a Megrendelő által vállalt kötelezettségek be 
nem tartása miatt kénytelen felmondani a szerződést a regisztrációs díj 
visszafizetésére nem köteles. Ha a szerződést a Megrendelő mondja fel, akkor a 
regisztrációs évre vonatkozó regisztrációs díjat megfizetni tartozik. 
 
8. A Szolgáltatási Szerződésben a felek egyező akarattal megállapodnak abban, 
hogy a határozott idejű ( egy év időtartamú ) szerződés, minden további 
jognyilatkozat megtétele nélkül határozatlan idejű szerződéssé alakul át vagy a 
szerződés hatálya további meghatározott időtartamra ( egy évvel ) 
meghosszabbodik, ha a határozott idő lejárta előtt a Megrendelő a szerződés 
megszüntetésére vonatkozó írásbeli nyilatkozatot nem terjeszt elő. A szolgáltató 
vállalja, hogy a Megrendelőt a szerződés lejárta előtt elektronikus levélben vagy 
telefonon értesíti. 
 
9. A Szolgáltató a hirdetés eredményességéért garanciát nem vállal, ezért a 
Megrendelő elfogadja, hogy ilyen alapon kártérítési követeléssel nem léphet fel. 
Ugyanezen okból kifolyólag a Szolgáltató elfogadja, hogy a Megrendelő bármely más 
úton reklámozhatja és értékesítheti szálláshelyeit. 
 
10. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés megkötése után a szolgáltató 
a vállalt szolgáltatást azonnal megkezdje. Ez azt jelenti, hogy a 17/1999 (II. 5.) 
Kormányrendelet 4.§-ában biztosított nyolc munkanapon belüli elállási jogával nem 
kíván élni. 
 
11. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába jutott személyes 
adatokat bizalmasan kezeli, azt illetéktelen harmadik személyek felé nem szolgáltatja 
ki a Megrendelő engedélye nélkül. 
 
12. A szerződés a regisztrációs adatlap aláírásával – és postai elküldésével - VAGY 
a Szolgáltatóhoz elektronikus úton történő beküldésével - és telefonos 
megerősítésével - automatikusan elfogadásra kerül. 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződés megkötésekor 
hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. A szerződő felek a jelen szerződést, mint 
valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják. 


