
KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NEM VALÓS IDEJŰ FOGLALÁSI 

RENDSZERT HASZNÁLÓ PARTNEREK RÉSZÉRE 

I. Bevezető és általános rendelkezések

1.1 A Szallas.hu Zrt. (3525 Miskolc, Régiposta utca 9., a továbbiakban: Szolgáltató) 

internetes szállásfoglalási rendszert működtet a http://www.szallas.hu/ weboldalon, 

továbbá a szálláshelyfoglaláshoz kapcsolódó társult oldalakon. A tárgyi szolgáltatásra 

vonatkozó Általános Szerződési Feltételek egyebek mellett a www.szallas.hu Weboldalon 

keresztül érhetőek el. A továbbiakban: ÁSZF. A Megrendelő a Szolgáltató szerződéses 

partnereként veszi igénybe a Szolgáltató ÁSZF szerinti szolgáltatásait. 

1.2 A jelen Kiegészítő Szerződési Feltételek (a továbbiakban: KSZF) tartalmazzák a 

Szolgáltató által az I. 1.1 pont szerint működtetett internetes szállásfoglalási rendszerhez 

kapcsolódó azon kiegészítő feltételeket, amelyek az ÁSZF szerint szabályozott valós idejű 

foglalási rendszer alkalmazásának lehetősége mellett a nem valós idejű foglalási rendszer 

speciális szabályai.  

A KSZF az ÁSZF kiegészítése. A Megrendelőnek és a Szolgáltatónak az ÁSZF-ben rögzített 

jogai és kötelezettségei nem szűnnek meg, vagy kerülnek korlátozásra a jelen KSZF 

Megrendelő általi elfogadásával. A KSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF 

rendelkezései megfelelően irányadóak a nem valós idejű foglalási rendszer alkalmazása, 

illetve használata tekintetében is. 

1.3 A KSZF Szolgáltató általi visszavonása esetén a nem valós idejű foglalási rendszer a 

továbbiakban nem alkalmazható, ilyen esetben csak az ÁSZF szerinti szolgáltatások vehetőek 

igénybe, amit a Megrendelő kifejezetten elfogad. A visszavonásról legalább 15 nappal 

korábban ad tájékoztatást a Szolgáltató. 

II. Speciális, kiegészítő rendelkezések

2.) A Megrendelő és a Vendég közötti szerződés 

2.1 A Szolgáltató köteles az ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel a rendszeren 

keresztül a Vendégektől érkező ajánlatkéréseket és szállásfoglalásokat a Megrendelő részére 

továbbítani. A Weboldal(ak)on elérhető adatlap kitöltésével és elküldésével a Felhasználó a 

Megrendelőnél foglalhat szállást. A Szolgáltató a foglalás megtételét, illetve elküldését egy 

automatikus e-mail üzenetben igazolja vissza a Felhasználónak ("foglalási előjegyzés"). Ezen 

üzenet nem minősül a Megrendelő azon visszaigazolásának, amely a foglalás elfogadását 

jelenti. 

Amennyiben a Megrendelő visszaigazolja a Vendég szállásfoglalását, úgy közöttük a 

Megrendelő szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó szerződés jön létre. A szerződés 

létrejöttét a Megrendelő azon visszaigazolása (nyilatkozata) hozza létre, amely a foglalás 

elfogadását tartalmazza. A Szolgáltató, a Vendég és a Megrendelő közötti jogviszonynak nem 

alanya. A Valós idejű foglalási rendszer útján létrejövő szerződéskötés menetét az ÁSZF 

szabályozza. 

2.2) A Vendég igényeinek magas színvonalú kiszolgálására is tekintettel, a Megrendelő 

vállalja, hogy minden a Szolgáltató rendszerén történő megkeresésre 1 munkanapon belül 

reagál (így különösen, de nem kizárólagosan a szobafoglalások, csomagfoglalások, illetve 

ajánlatkérések tekintetében). Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult 

a Vendég igényét a Megrendelő előzetes értesítése nélkül és hozzájárulásának hiányában is 

automatikusan visszautasítani és a Vendég részére más szálláshelyeket kiajánlani. 

Amennyiben a Megrendelő 2 alkalommal az 1 munkanapos határidőt elmulasztja, úgy a 

Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.  



III. Díjak, fizetési feltételek

3.1 A felek eltérő és kifejezett megállapodásának a hiányában, a Díjakra és a fizetési 

feltételekre az ÁSZF rendelkezései az irányadóak. 

IV. Záró rendelkezések

4.1) A KSZF az elfogadásával hatályosul és visszavonásig érvényes. A KSZF az ÁSZF 

elfogadása nélkül nem érvényes. A KSZF szerinti szolgáltatásra, a KSZF-ben nem 

szabályozott kérdésekben, az ÁSZF vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak. A KSZF 

egyebekben is osztja az ÁSZF jogi sorsát, így a KSZF elfogadására, hatályára és módosítására 

is az ÁSZF rendelkezései irányadóak. Az ÁSZF szerint a Megrendelő és a Szolgáltató közötti 

szerződés megszűnésével a KSZF is megszűnik.  
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