Általános Szerződési Feltételek
Affiliate szerződésekhez
A Szallas.hu Kft. üzleti (szálláshely-közvetítő) tevékenységének előmozdításához kapcsolódó
marketing tevékenység végzéséhez Megbízottakkal kötött egyedi együttműködési (affiliate) szerződés
keretében gondoskodik szolgáltatásai népszerűsítéséről, értékesítéséről.
1. Az együttműködési (affiliate) szerződések létrejötte, hatálya
A szerződés a szerződő az Affiliate rendszerbe történő regisztrációval, az ÁSZF elfogadásával lép
hatályba. A szerződés határozatlan időre jön létre.
2. Jutalék, elszámolási és fizetési feltételek
2.1. A Megbízott a szerződésben rögzített tevékenység ellenértékeként jutalékra jogosult. A jutalék
mértékét a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
2.2. A jutalék elszámolásának alapját a Szallas.hu Kft. Affiliate rendszere képezi, amelyhez a Szallas.hu
interneten keresztüli hozzáférést biztosít a Megbízott részére. A jutalék elszámolásának időpontja
minden hónap 15. napja.
2.3. A Megbízott a tárgyhónapot követő hónap 15. napját követő 10 napon belül számlát állít ki és
továbbít a Szallas.hu részére, amelyet a Szallas.hu a kézhezvételtől számított 30 napon átutalással belül
fizet meg a partner részére.
2.4. A Szallas.hu Kft. késedelmes fizetése estén a partner a Ptk. 6:48. § szerinti késedelmi kamatra
jogosult.
2.5. A Megbízott nem jogosult a szerződés teljesítésével felmerült költségek Szallas.hu Kft-re történő
hárítására.
3. Megbízott kötelezettségei
3.1. A Megbízott köteles az egyedi szerződés és jelen ÁSZF szerint meghatározott szolgáltatást a saját
maga által biztosított eszközökkel, a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezéseit betartva
teljesíteni és a hirdetéseket (logó, banner, beépülő modul, szöveges felírások) az adatoknak a Szallas.hu
Kft. által történő rendelkezésére bocsátását követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül
közzétenni az általa üzemeltetett weboldal(ak)on, valamint a szerződés megszűnéséig, annak teljes
időtartama alatt azokat a weboldal(ak)on szerepeltetni.
3.2. A Megbízott köteles a tudomására jutott, a szerződés tárgyát, teljesítését érintő minden lényeges
ténykörül és körülményről a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni, a szerződés teljesítése érdekében a
Megbízóval szorosan együttműködni.
3.3. A Megbízott köteles a rendelkezésére bocsátott kódokat és adatokat változtatás nélkül felhasználni
és bizalmasan kezelni. A Megbízott a Megbízó arculati elemeinek használatára kizárólag a megbízás
eredményes ellátásához kapcsolódóan és az ahhoz szükséges mértékben jogosult.
3.4. A Megbízott nem kezdeményez különböző "támadásokat" a Szallas.hu szerverei felé, nem kísérel
meg semmilyen olyan cselekvést, ami negatívan befolyásolná a Szallas.hu weboldal működését.
3.5. A Megbízottat nem terheli felelősség a Szallas.hu Kft. által megjelölt linkek tartalmáért.
3.6. A Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles az egyedi szerződésben, és az általános szerződési
feltételekben rögzített kötelezettségei megszegésével okozott esetleges kárt a Szallas.hu Kft. részére
megtéríteni.
3.7. A Megbízott köteles minden, a Szallas.hu által kért és a szerződés teljesítése szempontjából releváns
változtatást a weblapon elvégezni, a szerződés teljesítése során a Szallas.hu utasításait maradéktalanul
betartani.

4. Megbízó kötelezettségei
4.1. A Megbízó köteles a jutalék nyilvántartásához és elszámolásához szükséges Affiliate rendszert
üzemeltetni, és a rendszerhez történő hozzáférést a Megbízott számára biztosítani. A Megbízó köteles a
Megbízott részére járó jutalékot a jelen szerződés szerint megfizetni a Megbízott részére.
4.2. A Megbízó köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott, a szerződés tárgyát, teljesítését
érintő körülményekről a Megbízottat haladéktalanul tájékoztatni, a szerződés teljesítése érdekében a
Megbízottal együttműködni.
4.3. A Megbízó köteles a hirdetések elhelyezéséhez szükséges adatokat, linkeket, grafikai anyagokat a
szerződés teljesítése céljából a Megbízott részére megküldeni elsősorban a Szallas.hu Affiliate
rendszerén keresztül, másodsorban manuálisan (e-mail útján). A Megbízó szavatol a linkek, adatok,
grafikai anyagok, illetve azok tartalma helyességéért, a vonatkozó jogszabályoknak való
megfelelőségéért, valamint azért, hogy azokkal kapcsolatban harmadik személynek nem áll fenn olyan
joga, amely a szerződés jogszerű teljesítését kizárná vagy korlátozná.
5. A szerződés megszűnése
5.1. A szerződést a felek közös megegyezéssel, illetve bármelyik fél egyoldalú nyilatkozatával (rendes
felmondással vagy azonnali hatályú felmondással) megszüntethetik.
5.2. A szerződést bármelyik fél 15 nap felmondási idővel írásban, indokolás nélkül megszüntetheti
(rendes felmondás).
5.3. A szerződést bármelyik szerződő fél írásban, azonnali hatállyal felmondhatja a másik szerződő fél
súlyos szerződésszegése esetén. A szerződő felek a Megbízott részére azonnali hatályú felmondási
oknak tekintik különösen a jelen ÁSZF 3.4. pontjába ütköző magatartást.
5.4. A szerződés megszűnésével egyidejűleg a Megbízott hozzáférése a Szallas.hu Kft. Affiliate
rendszeréhez megszűnik.
5.5. A szerződés bármely okból történő megszűnését követően teljesült értékesítési ügyletek után a
Megbízott jutalékra nem tarthat igényt.
6. Vegyes, záró rendelkezések
6.1. A Szallas.hu Kft. a szerződést, vagy annak bármely mellékletét (1. sz. jutalék melléklet) jogosult
egyoldalúan módosítani. A Szallas.hu Kft. a módosítást megelőző legkésőbb 15. napig a módosuló
rendelkezésekről értesítést küld a Megbízott részére. Amennyiben a módosítás hatálybalépéséig a
Megbízott ellenkező tartalmú nyilatkozatot nem terjeszt elő, a módosítást elfogadottnak kell tekinteni.
6.2. Szerződő felek a jelen szerződés megkötéséből, értelmezéséből és teljesítéséből fakadó jogvitáik
békés rendezésének eredménytelensége esetére hatáskörtől függően kikötik a Miskolci Járásbíróság
vagy a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Hatályba lépés: 2017. szeptember 18.
Szigetvári József
Szallas.hu Kft.

