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Kód (Hotelinfo tölti ki):



HUNGARY CARD (Magyar Turizmus Kártya)
KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓ PARTNER

NYILATKOZATA
Szerződő fél CÉGNÉV:
CÍM:
ADÓSZÁM:

TELEFON:

WEB:

E-MAIL:

KÉPVISELŐ, CÉGVEZETŐ NEVE:

A kedvezmény nyújtásának helyszíne:
NÉV:
CÍM:
TELEFON(ok) ( amely hétvégén, ünnepnapon is elérhető):
WEB:

E-MAIL:

GPS koordináták:
KAPCSOLATTARTÓ (név, telefonszám, mobilszám):
Továbbiakban: Partner
a.) a HUNGARY CARD (Magyar Turizmus Kártya) birtokosa által igénybe vett szolgáltatás
ellenértékéből a kártya felmutatása esetén az alábbi megjelölt százalékértékű
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árkedvezményt nyújtok, vagy
b.) az alábbi módon biztosítok kedvezményt a HUNGARY CARD tulajdonosának:
............................................................................
Vállalom, hogy a jelen nyilatkozatban vállalt kötelezettségről minden érintett munkatársamat
tájékoztatom. A Partneri Együttműködési Szerződésben ismertetett feltételeket elfogadtam és
mint akaratommal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírtam.
Kelt: . . . . . . . . . . . . . . . . . , 20. . . . . . . . . . napján.

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:.

Partner képviselője

Hotelinfo Kft., mint Rendszerfejlesztő

HUNGARY CARD Magyar Turizmus Kártya
Rendszerpartneri együttműködési szerződése
Ez a szerződés létrejött a mai napon egyrészről a Hotelinfo Kft. (1056 Budapest, Váci utca 78-80., adószám: 10596010-2-41),
Képviselő: Gál Gábor, továbbiakban: Rendszerfejlesztő, másrészt a HUNGARY CARD kedvezményadói nyilatkozaton
megnevezett Partner között az alábbiak szerint:
1. Általános feltételek
1.1 Partner jelen szerződésben kijelenti, hogy a HUNGARY CARD (Magyar Turizmus Kártya) országos turisztikai
kedvezményadó rendszerben a Nyilatkozatban meghatározott módon nyújt kedvezményt a kártya birtokosa számára. Ez a
kedvezmény szálláshelyek és vendéglátóhelyek esetében megilleti a kártyabirtokossal együtt tartózkodó személyeket is abban
az esetben, ha a kártyabirtokos ezen személyek költségeit is saját számlája terhére fizeti meg.
1.2 A kedvezményt a HUNGARY CARD birtokosa a kártya előzetes bemutatásával, vagy szállásfoglalás esetén előzetes
igénybejelentéssel veheti igénybe. Partner más kedvezménnyel a HUNGARY CARD-ra járó engedményt nem köteles
összevonni.
1.3 Minden olyan kártya, amelyen szerepel (minimum 30 x 20 mm-es méretben) a HUNGARY CARD képe, azzal azonos
mértékű kedvezményre jogosítja annak felmutatóját.
1.4 A szálláshelyen alkalmazott százalékos árengedmény alapja a mindenkori napi szobaár, illetve a kedvezmény adható a
meghirdetett csomagárakra is. Vendéglátóhelyek esetében a kedvezmény az étlap szerinti (a’la carte) étel- és italfogyasztás
összegéből jár. Egyéb szolgáltatások esetén (múzeum, fürdő, színház, kalandpark, stb.) kedvezmény a teljes árú felnőtt
belépőjegyre vonatkozik.
1.5 A Partner által nyújtott kedvezmény független attól, hogy a kártyabirtokos milyen módon (bank- vagy
hitelkártyával, készpénzzel, valutában, SZÉP Kártyával, vagy más módon) egyenlíti ki a számlát.
1.6 Partner vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz a rendszer jó hírnevének megőrzése érdekében, továbbá vállalt
kötelezettségeiről minden, a kérdésben érintett és a kártyabirtokossal kapcsolatba kerülő munkatársát a Nyilatkozat tartalmáról
annak aláírása után rögtön tájékoztatja és a rendszertagságot jelölő kártyaelfogadóhely-matricát jól látható helyre kihelyezi.
1.7 A Rendszerfejlesztőnek jogában áll a Partnert a kártyára vonatkozó árközlés és annak alkalmazása, valamint a
kedvezmény biztosítása terén bármikor, szúrópróbaszerűen ellenőrizni.
1.8 Partner tudomásul veszi, hogy a kártyabirtokos kedvezmény iránti igényének elutasítás esetén Rendszerfejlesztő kártérítési
igénnyel lép fel, melynek összege nem lehet kevesebb, mint a kártyabirtokost egyébként jogosan megillető és nem biztosított
kedvezmény mértéke, valamint az ügyintézés költségei.
1.9 Amennyiben Partner jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit bármely okból nem teljesíti, Rendszerfejlesztő azonnali
hatállyal kizárhatja a HUNGARY CARD együttműködő partnerei közül. Ebben az esetben Rendszerfejlesztőnek jogában áll
Partner kizárását, és mint elfogadóhely megszűnését azonnali hatállyal nyilvánosságra hozni, a kártyatulajdonosokat értesíteni
és az interneten is közzé tenni. A szerződést megszegő Partner semmilyen jogcímen nem léphet fel követeléssel
Rendszerfejlesztővel szemben a kizárás nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban.
1.10 Partner tudomásul veszi, amennyiben a fent megnevezett szolgáltatóhely üzemeltetésével bármely okból felhagy,
haladéktalanul köteles Rendszerfejlesztőt értesíteni. Tudomásul veszi továbbá, ha az üzemeltetést beszünteti, átadja másik
üzemeltetőnek, vagy úgy folytatja, hogy – akár rendkívüli felmondással is – a nyilvánosan meghirdetett kedvezmény
biztosítását megszünteti, és erről a tényről a HUNGARY CARD birtokosait teljes körűen értesíteni nem lehet (kártya
érvényességi idején belül), akkor a meg nem adott kedvezmények miatt utólagosan is kártérítésre kötelezhető.
1.11 Mindenfajta szerződésmódosítás csak a Rendszerfejlesztő írásbeli visszaigazolásával érvényes.
2. Rendszerfejlesztő kötelmei
2.1 Rendszerfejlesztő vállalja, hogy a HUNGARY CARD rendszer partnerei, valamint a kártya felhasználói részére saját
költségén külön honlapot létesít és üzemeltet.
2.2 Rendszerfejlesztő köteles Partnert a HUNGARY CARD honlapján, valamint annak nyomtatott ismertető füzetében
megjelentetni és a kártyabirtokosokat Partner együttműködéséről és a biztosított kedvezményről megfelelő módon
tájékoztatni.
3. Érvényesség és felmondás
3.1 Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
3.2 Szerződést felmondani csak írásban lehet, melynek hatálya szeptember 30-a előtti visszavonás esetén a következő év
február 1., szeptember 30. és december 31. közötti visszamondás esetén az azt követő 16. hónap utolsó napja.
3.3 Felek a rendkívüli felmondás esetével csak bizonyíthatóan súlyos érdeksérelem bekövetkeztekor élhetnek.
3.4 Amennyiben Partner a rendkívüli felmondás esetével kíván élni, úgy tudomásul veszi, hogy 1.10. pontban körülírt
kártérítési kötelezettségei ez esetben is terhelik rendszerfejlesztővel szemben.
3.5 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a PTK idevonatkozó általános szabályai az irányadók.

