Képeslapküldésfelhasználásifeltételei
●
●

A Szallas.hu képeslAPP alkalmazásával magyarországi postacímre küldhetsz saját
fotóidból összeállított képeslapot.
A képeslapot a fizetés beérkezését követő 3 munkanapon belül postára adjuk a
címzettnek.

Miaz
a
képeslAPP?
Ma már nemigen küldünk üdvözlőlapot, amikor nyaralni megyünk, pedig képeslapot küldeni
és kapni is jó. Ezt a szokást szeretnénk feltámasztani és egyúttal megújítani a 21. századi
követelményeknek megfelelve. A Szallas.hu arra buzdít téged is, hogy küldjél képeslapot
szeretteidnek, mi pedig ezzel a mobilalkalmazással egy modern digitális eszközt is
biztosítunk a számodra mindehhez: a mobiltelefonodon elkészített egyedi üdvözlőlapodat
kinyomtatjuk, majd postai úton elküldjük a címzettnek. A képeslapot küldők egyúttal egy
jótékony célt is támogatnak minden egyes postára adott üdvözlőlappal.

Hogyankészítsd
el
a
képeslapod?
1. Miután letöltötted az alkalmazást, válaszd ki a neked tetsző sablont.
2. Illessz b
 e egy vagy több képet a telefonodról a választott sablonba.
3. A kész k épeslapot a szervereinken tároljuk. Oszd meg azt a Facebookon,
Instagramon vagy küldd el emailben. Választhatod a Postaopciótis,amennyiben
valóbanszeretnédelküldeni
valakinekapapíralapúképeslapot.
4. Ha így döntöttél, add meg a címzett nevét és címét, valamint gépeld be a képeslapra
szánt üzenetet. A kézbesítést csak Magyarországon belül tudjuk megoldani, ezért
külföldi címekre sajnos nem tudsz lapot küldeni; külföldről Magyarországra viszont
bármikor postázhatod üdvözleted, hiszen a mobiltelefonod nincs országhoz kötve.
5. A képeslap küldés ingyenes, de jótékony cél támogatásához kötött, azaz akkor tudod
elküldeni a képeslapot postai úton, ha a jelzett célra az adományozás megtörtént.
6. Ezután mi elintézzük, hogy a fizetést követő 3 munkanapon belül kinyomtattuk és
postára is adjuk az üdvözlőlapodat.
7. Ha újabb képeslapot szeretnél küldeni, akkor kezdd elölről a folyamatot.

Tudtad,hogyaképeslapod
elküldésével
egy
jótékony
célt
is
támogatsz?
Amikor képeslapod útra kel, egyúttal a támogatásod is célba juttatjuk. Mi a Szallas.hu-nál
úgy gondoljuk, hogy a sikeres vállalkozásoknak igenis feladatuk jó ügyek mellé odaállni.
Mivel mi az utazás és szállásfoglalás világában dolgozunk, így a támogatandó célt is ennek

megfelelően választottuk ki. ANagycsaládosokOrszágosEgyesülete– többek közt –
hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatásával is foglalkozik, ha elküldesz egy képeslapot, te
is ezt a jótékony célt támogatod.

Mikorés
mennyitkell
fizetnem?
Önmagában a képeslap ingyenes, a postai képeslap kiküldéséhez azt kérjük, hogy 3
 49Ft-tal
támogassegykaritatívcélt,éstámogasdaNagycsaládosokOrszágosEgyesületét.
1.alkalom
Amikor legelső alkalommal küldesz képeslapot, ingyenesentámogatásnélkülis
elküldheted.
Kötelező adományozás nélkül,egyfelhasználóegykészülékérőlcsakegyszertud
képeslapotküldeni.
Ezen első küldési lehetőség korlátozott darabszámban azelső10.000képeslap
küldőnknekérvényes.
Továbbialkalmak,vagyazelső10.000képslapküldésután.
Minden további postai kiküldéskor képeslaponként 349Ft-ot támogatod a Nagycsaládosok
Országos Egyesületét. A támogatásodközvetlenülaNagycsaládosokOrszágos
Egyesületénekaszámlájárakerül, azaz nem a Szallas.hu Kft-hez folyik be az összeg.
MennyitiskapmegNagycsaládosokországosegyesülete:
A teljes támogatási összeget, amelyekből, csak a fizetési rendszerek vesznek le jutalékot:
● Googlepay-en kersztüli fizetés esetén 349Ft-ot fizetsz, és ebből 74 Ft-ot von le a
Google Pay és a maradék összeg azaz275FtérkezikmegaNagycsaládosok
OrszágosEgyesületénekaszámlájára.
● PayPal-onkersztüli fizetés esetén 349Ft-ot fizetsz, és ebből 102Ft-ot von le a
PayPal és a maradék összeg azaz247FtérkezikmegaNagycsaládosokOrszágos
Egyesületénekaszámlájára.

Fizetésimódok
PayPalfizetés:Fizess egyszerűen a képeslap postázásáért PayPal fiókodon keresztül.
Amennyiben még nincs PayPal fiókod, könnyen létrehozhatsz egyet a PayPal.com oldalon.
BankkártyásfizetésaGooglerendszerében:F
 izess bankkártyáddal a Google biztonságos
csatornáján, ahol a Google-fiókodban szereplő fizetési módok segítségével is
megvásárolhatod a képeslap postára adását.
Nem kell aggódnod, ezek biztonságos fizetési módok, a fizetésnél megadott adataidhoz mi
nem férünk hozzá.

Felelősség
és
kizáró
okok
A postai képeslapodat a fizetés után 3munkanaponbelül postára adjuk. Arra, hogy
biztosan célba is érkezik az üdvözlőlap, a Szallas.hu nem tud garanciát vállalni, mivel ez a
Magyar Posta teljesítésén múlik.
Mi mindenesetre biztosan elküldjük a képeslapodat, amennyiben minden a kiküldéshez
szükséges adatot (címzett neve és pontos postai címe) helyesen adtál meg, és a kép vagy
az üzenet tartalma
● nem ütközik hatályos jogszabályba vagy az általánosan elfogadott normákba;
● nem sérti a jó ízlést, gyűlöletkeltésre vagy megfélemlítésre nem alkalmas, nem
tartalmaz önkényuralmi jelképet, nem pornográf, nem vulgáris és nem sért
kisebbségi, vallási, faji nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást;
● nem sért szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés- vagy
mintaoltalmat, esetleg szerzői jogot.
● Nem szexuális tartalmú
A szervereink maximális rendelkezésre állása biztosítja a képeslapkészítés és a fizetés
folyamatosságát, megbízhatóságát.
Az üdvözlőlapon megadott adatokat (képeket, információkat) nem adjuk ki harmadik fél
számára.
Az adatok hiányosságáért (név-, címelírás, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a
Szallas.hu nem vállal felelősséget. A Képeslap küldők az általuk tévesen szolgáltatott
adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi
következményt maguk viselik.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a
Képeslapp használata során az esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a
Képeslap App során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,
károkért, veszteségekért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett
rendelkezéssel tiltják.
A Szallas.hu nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban
keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett
hibákért és ezek következményeiért.

Adatkezelés
A KépeslAPP alkalmazást használók automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy e-mail cím
adataik a Szallas.hu mint adatkezelő adatbázisába (NAIH-73427/2014) kerüljenek és azokat
a Szallas.hu minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a képeslapok
kiküldése, reklamációk kezelése, a többszörös regisztrációk kiszűrése céljából.
A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az alkalmazást
használók tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,

valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok
megőrzését.
Az a felhasználó, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Szallas.hu Kft. reklám tartalmú
közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal megkeresse (adatai: név, lakcím, születési
dátum, lakóhely, utazás szokások), azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván
hozzájárulni, megkeresés-típusonként (pl. szallas.hu Hírlevél, szallasguru.hu Hírlevél, e-DM)
külön-külön az elektronikus levél alján található link útján, vagy a szallas@szallas.hu email
címen vagy a Szallas.hu Kft. 3529 Miskolc, Lévay utca 2. 1. emelet postai címen és a
szallas@szallas.hu email címen vonhatja vissza az adatkezelő vonatkozásában
hozzájárulását.
A Szallas.hu a személyes adatokat az Info törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli
a Felhasználóktól kapott felhatalmazások és jogszabályok keretei között.

Kapcsolatéstovábbi
információk
Ha kérdésed van, fordulj bátran a Szallas.hu ügyfélszolgálatához.
szallas@szallas.hu vagy +36 30 344 2000 (08:30-19:30)

Kelt: Miskolc, 2017. szeptember 8.

