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Megrendelem a Hotelinfo Kft. jelen Megrendelés részét képező „Médiaajánlat” mellékletben részletezett
szolgáltatásait, és kérem, hogy hirdetésemet (az általam itt megadott adatokkal, illetve a „Médiaajánlat”
alapján választott médiacsomagnak megfelelő formában) közöljék a HungaryCard Partnerkatalógus 2017
kiadványban, a www.hungarycard.hu oldalon és a HungaryCard mobil applikációban.
A Megrendelés részeként közölt „Általános hirdetési feltételek”-et elfogadom:
KÓD:

Hirdetendő intézmény neve:
címe:

Számlázási név:

Számlázási cím:

Bankszámlaszám:
Postázási cím:

✔


1/12

telefonszáma:

Megrendelő fél számlázási adatai – kérjük pontosan kitölteni!
Pénzügy tel/fax:

00000000-00000000-00000000
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Hotelinfo tölti ki!

Kategória/besorolás:

Kapcsolattartó neve:
e-mail címe:

✔




1/2



1/1

KATALÓGUSBA:

Adószám:
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JELEN SZERZŐDÉSBEN

HOTELINFO Kft. vállalja, hogy:
1) az árlistát is tartalmazó Médiaajánlatot a megrendelőnek átadja;
2) a megrendelt hirdetéseket az adott körülmények között, a lehető legjobb technikai kivitelben jeleníti meg a hirdető
által megadott adatok és fotóeredetik szerint;
3) minden év november végén megjelenteti HungaryCard Partnerkatalógus című katalógusát;
4) ha Megrendelő ezt írásban jelzi, a nyomtatott Partnerkatalógusból legfeljebb 5 db tiszteletpéldányt biztosít;
5) minden év október 31-én a www.hungarycard.hu honlapon szereplő adatok alapján jelenteti meg a hirdető
anyagát, ezzel szemben ezt követő bármilyen változásból eredő károkért csak abban az esetben vállal
felelősséget, ha annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. Az október 31-ét követő változásokból eredő
többletköltségeket minden esetben a Megrendelő viseli.
6) a megrendelt médiacsomagnak megfelelő tartalmakat a www.hungarycard.hu oldalon, valamint a HungaryCard
mobil applikációban is megjelenteti.

MEGRENDELŐ vállalja, hogy
1) A számlák 8 banki munkanapon belüli kiegyenlítését, illetve a fizetési határidőnek megjelölt dátumot jelen
szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek tartja. Amennyiben a fizetési határidőt elmulasztja, úgy a
HOTELINFO Kft. a leadott hirdetés közlését felfüggeszti, és a kedvezményeket visszavonja.
A számlázás – a számviteli törvény értelmében – elektronikus úton történik. Megrendeléskor előleg bekérő levél
kerül kiállításra, melyen szereplő összeget a megrendelő köteles átutalni a rajta szereplő fizetési határidőig. Az
összeg beérkezésének napján a HOTELINFO Kft. megküldi az előlegszámlát a Megrendelő részére. A kiadvány
megjelenése után, az adott év decemberében – a befizetett előleg levonásával – végszámla kerül kiadásra.
2) A megjelenéshez szükséges fotókat, szövegeket (magyar és idegen nyelvű), adatokat, esetleges emblémákat a
szerkesztőségbe eljuttatja vagy a területi képviselőnek átadja.
3) Az adatzárási határidőt (október 31.) betartja és az azokra vonatkozókat tudomásul veszi. (Ennek betartása a
katalógus pontos megjelenése miatt szükséges.)
4) Saját felelőssége minden olyan jogvita, hiba vagy minőségi probléma, ami az általa leadott eredeti anyagok (fotó,
embléma, grafika, ábra) szerzői jogaival, rossz minőségével vagy hiányával kapcsolatos.

TOVÁBBÁ:
1) A HOTELINFO Kft. fenntartja a hirdetés-elhelyezések szerkesztési szempontból történő változtatásának jogát.
2) Az előre megrendelt, de határidőn túl beküldött anyagok közlése nem minden esetben garantált, de a hirdetési
költséget (tervezés, szerkesztés, helybiztosítás) a HOTELINFO Kft. felszámítja.
3) A HOTELINFO Kft. nem garantálja továbbá azon hirdetők megjelenését sem, akik számlájukat legkésőbb
a fizetési határidő lejártáig nem egyenlítik ki.
4) A HOTELINFO Kft. a HungaryCard Partnerkatalógus megjelentetésével teljes körű szolgáltatást nyújt, mellyel a
hirdetőket magas színvonalon, méltó környezetben és megfelelő helyen képviseli. A katalógus kiadása mellett
biztosítja a pontos és körültekintő terjesztést.
5) A HOTELINFO Kft. a megrendeléseket cégszerűen aláírva, e-mailben, levélben, faxon, a területi képviselő által
vagy személyesen fogadja el, a megjelenéshez szükséges anyagokkal (adatok, fotó, embléma, szöveg) együtt.
6) A HOTELINFO Kft. fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a Megrendelőtől megvonja a
kedvezményeket, és késedelmi kamatként a jegybanki alapkamat kétszeresét felszámítsa.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:

Érvényes megrendelést írásban, az adott év augusztus 15-ig lehet lemondani kötbérmentesen. Ezen időpont után
a megrendelőn szereplő teljes összeg kifizetendő.
Az esetleges vitás kérdésekben (az egyedi szerződésben foglaltak mellett)
az Általános hirdetési feltételek az irányadók.
A Hotelinfo Kft. fenntartja a lapzárta időpontjának változtatási jogát.

