Általános szerződési feltételek
Adatvédelmi nyilatkozatok
Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a http://koszegvendeghaz.hu/ domain név összes aloldalára és
összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető,
vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.
A Jogi Nyilatkozat érvényes 2018. január 1-től visszavonásig.
Nagyné Gere Krisztina e.v. fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes bejelentés
nélküli és egyoldalú módosítására.
A honlap üzemeltetője
Név: Nagyné Gere Krisztina e.v.
Cím: 9730 Kőszeg, Köböl u 14.
Képviseli: Nagy Zoltán Péter
Adószám: 77980584-1-38
Nyilvántartási szám: Andalgó Hold: 80/2008 Panoráma Pihenőház: 84/2017
Bankszámlaszám: 72100347-15210047
Kapcsolat:
E-mail cím: koszegvendeghaz@gmail.com
Telefonszám: +3620 356 5971
A szolgáltatás leírása
A Szolgáltató szálláshelyeket biztosít a megrendelői felé. A szolgáltató szálláshelyei: Andalgó
Hold Kőszeg, Rákóczi F. utca 22., Panoráma Pihenőház Kőszeg, Felsőerdő utca 19.
Szolgáltatás megrendelése
Végfelhasználói szerződés
A szolgáltatás megrendelését követően a megkeresés módjától függően (telefonon vagy
emailben) értesítünk arról, hogy megrendelésedet tudjuk e fogadni.
A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, alanyi mentesség miatt ÁFA-t nem tartalmaz.
A számlát a szolgáltatás helyszínén, a szolgáltatás végén kapod meg.

Vásárlási útmutató
Vásárlás folyamata
Valamely elérhetőségünkön (mobil, email) felveszed velünk a kapcsolatot. Mi amennyiben
tudjuk fogadni a megrendelésedet, a szolgáltatás teljes áráról emailt küldünk részedre.
Amennyiben Te ezt elfogadod, tehát visszajelzel írásban nekünk a szolgáltatás igénybevétele
kapcsán, mi küldeni fogunk egy számlaszámot, ahova foglalót fogunk kérni tőled. A foglaló
befizetését követően válik véglegessé a foglalásod. A foglaló összege függ a szolgáltatás teljes
díjától, általában 5.000-20.000Ft közötti összeg, de nagy létszámú és/vagy többnapos foglalás
esetén ez ennél nagyobb összeg is lehet.
Érkezés és távozás
Amennyiben nem beszéltünk meg más egyebet, úgy az érkezés napján 14.00-tól vehető át a
szállás, a távozás napján pedig 10.00-ig kell elhagyni az apartmant.
Fizetési feltételek
A szolgáltatás teljes díját előzetes banki átutalással vagy helyszíni készpénzes fizetéssel lehet
rendezni. Amennyiben banki átutalással szeretnéd rendezni a teljes összeget, kérjük jelezd ezt
felénk. A foglaló összegét banki átutalással tudod rendezni.
1. Banki átutalás
A megrendelést követően egy megrendelés utáni visszaigazoló emailben küldjük el a fizetés
pontos adatait.
Az összeget kérjük az alábbi bankszámlára utalni:
Név: Nagyné Gere Krisztina
Számlavezető bank: Savaria Takarékszövetkezet
Számlaszám: 72100347-15210047
2. Készpénzes fizetés a helyszínen
A szolgáltatás díját a helyszínen a szolgáltatás végén készpénzben is rendezheted, amennyiben
nem a teljes összegű banki átutalást választottad.
Akciók, ajándékok
Nagyné Gere Krisztina e.v. fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott
szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.
A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt szolgáltatás esetleges jövőbeni
akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.
A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott szolgáltatást.
Nagyné Gere Krisztina e.v. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek
ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek
panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket,
szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.
Az ajándékok nem válthatók pénzre.
Vásárlás, megrendelés
A Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés
elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a
távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
A szolgáltatás lemondásának feltételei:
-Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás lemondása nélkül nem jelenik meg a megrendeléskor
megadott napon, úgy a szolgáltatás teljes díjának a kifizetésére kötelezett.
-Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatást lemondja a szolgáltatás kezdőnapja előtt legalább
egy héttel, akkor a megrendelőt nem terheli további fizetési kötelezettség.
-Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatást lemondja a szolgáltatás kezdőnapja előtt
kevesebb mint egy héttel, akkor a megrendelőt a szolgáltatás teljes díjának 50%-os kifizetése
terheli.
Amennyiben a lemondás vis mayor esemény miatt következik be (pl. súlyos betegség, baleset,
előre nem látható természeti katasztrófa) amelyet az ügyfél személyiségi jogait nem sértően
képes igazolni, úgy az ügyfél mentesül a foglalási költség megfizetése alól.
Nagyné Gere Krisztina e.v. fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás
nélkül elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
A Megrendelő a szolgáltatás megrendelése után a fentieket önmagára nézve kifejezetten
kötelezőnek ismeri el.
Felnőttbarát kifejezés az Andalgó Hold esetében

Nem kötjük korhoz ki számít felnőttnek és ki nem. Minden szülő saját megítélésére bízzuk azt,
hogy gyermeke tiszteletben tudja e tartani mások pihenését.
A Panoráma Pihenőházba viszont bátran hívjuk a kisgyermekes családokat is.
Adatgyűjtés
A szolgáltatás igénybevétele bizonyos személyes adatok megadásával járhat (úgy mint: teljes
név, emailcím, mobilszám, illetve a számlázáshoz és a Fizető vendégkönyv kitöltéséhez
szükséges adatok: nevek és címek). Ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt
szolgáltatás teljesítéséhez használja fel Nagyné Gere Krisztina e.v.
Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, a koszegvendeghaz.hu is használ cookie-kat
a weboldalain. A cookie (magyarul süti) egy kisméretű egyedi szöveges információs fájl, amely
akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. Ezek általánosságban
megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Erről bővebben itt:
koszegvendeghaz.hu/cookie.html
Adatvédelem
A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelei adatait az
illetéktelenektől megvédje.
Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy
részére nem kerülnek átadásra.
Adataidat csupán addig őrizzük, ameddig szükségesek a hivatalos procedúra miatt (pl.
számlázás), utána töröljük őket. Semmiféle kéretlen üzenetet, reklámanyagot nem küldünk.
A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa Nagyné Gere Krisztina e.v.
Információt kérhetsz arról (értelemszerűen még a törlés előtt), hogy milyen adataidat adtad
meg nálunk, illetve módosíthatod őket. Ezt megteheted, ha írsz a következő emailcímre:
koszegvendeghaz@gmail.com
Szerzői jogok
A honlap, a honlapon található tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak, jogtulajdonos Nagyné
Gere Krisztina e.v. A honlap bármely tartalmának az átvétele csak a jogtulajdonos írásos
engedélyével történhet.
A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt
áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján).
A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi

felelősséggel tartoznak.
Változtatás joga és felelősség kizárása
A honlapon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a honlap
tulajdonosa (továbbiakban: Szerző) fenntartja. A Szerző nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a
honlapon naprakész információk szerepeljenek.
Linkek
Az Ügyfél saját maga felelős minden linkre kattintásért. Nagyné Gere Krisztina e.v. kifejezetten
elhárít minden felelősséget a károkért, amit a honlapon található linkeken elérhető más
honlapok okoznak, vagy okozhatnak az Ügyfélnek. Nagyné Gere Krisztina e.v. nem felelős más
weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal
kapcsolatban.
Záró rendelkezések
A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek
ismernek el.
Nagyné Gere Krisztina e.v.

