Általános Szerződési Feltételek
A belfoldi.utazas.hu web oldalt a Master Web Stúdió Bt. ( a továbbiakban Szolgáltató)
üzemelteti. Szolgáltató nem utazási iroda, hanem hirdetési felületet biztosít a turisztikai
ajánlatokkal rendelkezőknek.
Eladó – minden olyan az oldalon vagy a csatolt hirdetési felületeken megjelenő hirdető ki
szálláshellyel, program csomaggal, tájékoztatással, információval, idegenvezetéssel stb. és a
hozzá kapcsolódó értékesítési valamint a szolgáltatóval a hirdetési szerződés megkötéséhez
szükséges jogokkal rendelkezik..
Az eladók által kínált ajánlatokat szolgáltató oldalán megjeleníti, szolgáltató joga eldönteni,
hogy mely információk rendelkeznek olyan tartalommal, melyért eladó részéről szolgáltató
felé költségtérítés szükséges. Szolgáltató minden esetben a költségtérítés mértékéről, idejéről
a fizetési feltételekről köteles az eladókat tájékoztatni. A részletes és érvényes ártábla a
a hirdessen nálunk, valamint a médiaajánlat menüben található. Szolgáltató a hirdetési
időtartamának lejárta után automatikusan nem hosszabbít, erről minden
esetben egyeztet a Eladóval.

A vevők közvetlenül az eladótól vásárolják meg az általuk hirdetett terméket, szolgáltató nem
végez közvetített szolgáltatást, a kapcsolatot hozza létre az eladó és a vevő között.
Eladók saját felelősségük tudatában kijelentik, hogy rendelkeznek a kereskedelmi
tevékenység folytatásához jogszabály által előírt hatósági engedéllyel és egyéb jogszabályban
meghatározott feltételekkel. A belfoldi.utazas.hu oldalon feltüntetett adatok valódiságáért
kizárólag az eladók szavatolnak. A feltüntetett adatok hitelessége minden esetben az eladókat
terheli és az ezzel kapcsolatos vevői panaszok is az eladó irányába érkeznek.
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I. SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK
Eladó minden olyan turisztikai termékkel rendelkező természetes személy, cég, vállalkozás
stb. aki rendelkezik a szolgáltatásának elvégzéséhez szükséges hatósági bizonyítványokkal.
Szolgáltató nem köteles az adatok valódiságát ellenőrizni, az ezzel kapcsolatos felelősség
minden esetben Eladót terheli.
Vevőnek minősül az a harmadik személy, aki a Szolgáltató oldalán talált információ alapján
az eladótól a szolgáltatást megrendeli.
Szolgáltató a belfoldi.utazas.hu oldal üzemeltetője Master Web Stúdió Bt. 6000 Kecskemét
Felsőcsalános 174 Asz.: 21391620-2-03

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Külön megállapodás hiányában eladó és szolgáltató között a szerződés az általános szerződési

feltételekben foglaltak szerint jön létre.
A szerződés hatálya a belfoldi.utazas.hu web oldalon valamint a hozzá kapcsolódó hirdetési
felültekre korlátozódik.
A kitöltött regisztrációs adatlap, valamint az ÁSZF elfogadásával eladó és szolgáltató között a
szerződés létrejön.
Szolgáltató vállalja, hogy harmadik személy részére az eladó adatait át nem adja.
II. SZERZŐDÉS TÁRGYA
Szolgáltató vállalja, hogy hazai és nemzetközi honlapjain kiemelten a belfoldi.utazas.hu
és a hozzá kapcsolódó hirdetési felületeken információs oldalt készít a Eladóhoz tartozó,
szálláshely(ek)ről, program ajánlatokról, egyéb turisztikai ajánlatairól.
Szolgáltató vállalja, hogy a Eladóhoz tartozó, megrendelt hirdetés információs oldala
megjelenik honlapjain, a megrendelés napjától számított 48 órán belül.
Amennyiben a szolgáltatásnak eladó felé költsége van a hirdetési díj beérkezésétől
számított 48 órán belül jelenik meg az információs oldal a megrendelt időtartamon
keresztül.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelő tartalommal rendelkező
hirdetéseket azonnal felfüggesztheti

IV. SZOLGÁLTATÁSOK
Szolgáltató vállalja, hogy a megbízó által elkészített oldalt magyar nyelven a feltöltött
információkkal, képekkel azonnal megtekintheti.
Megrendelő elfogadja, hogy oldalát szolgáltató abban az esetben aktiválja, ha a
szolgáltatási díjat a megrendelő teljes egészében megfizette.
Egyes esetekben megrendelő oldalát módosítani, biztonsági okokból megtekinteni csak
az aktiválás után tudja.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egy megrendelő által hozott több szálláshely esetén
egyedi árat állapítson meg.
Szolgáltató vállalja, hogy szerződés hosszabbítása esetén az éves fizetési árakat nem,
illetve csak az inflációs rátát nem meghaladó értékben növeli.
Szolgáltató vállalja, hogy az oldalakat folyamatosan üzemelteti, esetleges
karbantartásokat, csak olyan időszakban végez amikor az oldal látogatottsága a
legalacsonyabb, ezzel kapcsolatban a kapcsolattartó e-mail címekre értesítést küld, a
megrendelő által rosszul megadott levelezési címekből eredő kellemetlenségért
szolgáltató felelősséget nem vállal.

Eladó kötelessége, hogy hirdetésében valósan minden feltételről és költségről tájékoztassa a
leendő vevőket.
Szolgáltató fenntartja jogot, hogy sorozatos vevői panasz(ok) érkezése esetén a hirdetést az
Eladóval történt egyeztetés, értesítés után felfüggesztheti.
V. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
Külön megállapodás hiányában eladó és szolgáltató között a szerződés az általános szerződési
feltételekben foglaltak szerint jön létre.
A szerződés hatálya a belfoldi.utazas.hu web oldalon valamint a hozzá kapcsolódó hirdetési
felültekre korlátozódik.
A kitöltött regisztrációs adatlap, valamint az ÁSZF elfogadásával eladó és szolgáltató között a

szerződés létrejön.
VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK
A hirdetés megjelenésének és aktiválásának feltétele a hirdetési díj megfizetése, melyet
Eladó számla ellenében egyenlít ki Szolgáltató felé. A hirdetési díj összegéről Eladó
tájékozódott és azt elfogadta.

VII. SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE IDŐTARTAMA
Szolgáltató a hirdetési időtartamának lejárta után automatikusan nem
hosszabbít, erről minden esetben egyeztet a Eladóval.
Szolgáltató belépési adatokat (Felhasználónév, Jelszó) biztosít Eladó részére
hirdetésének adminisztrációs oldalához, hogy Eladó módosítani tudja az információs
oldalakon szereplő adatokat, illetve képeket, információkat tudjon feltölteni.
Szolgáltató vállalja, hogy Eladó külön kérésére, 48 órán belül, módosítja az adott
szálláshelyre vonatkozó adatokat adatbázisában, illetve fotókat tölt fel.
Szolgáltató vállalja, hogy Eladó adatait bizalmasan kezeli, harmadik személy részére
azt tovább nem adja.

IX. ADATVÉDELMI FELELŐSSÉG
Szolgáltató kijelenti, hogy a vevő és eladó nem publikus adatait nyilvánosság, harmadik
személy számára hozzáférhetővé nem teszi.
Ettől eltérő nyilatkozatot a későbbiekben felektől nem kér

