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SZOLGÁLTATÁSI  KERETSZERZŐDÉS 

 

 

melyet  e g y r é s z r ő l :  

a Travelbooggie.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1032 Budapest, Kiscelli u. 75. sz, 

Cégjegyzékszáma: 01-09-963239, Adószáma: 23387898-2-41, Bankszámlaszám:11703006-20460815-

00000000, Képviseli: Barna Adrienn ügyvezető)   

mint szolgáltató /a továbbiakban: Szolgáltató, vagy Travelbooggie.hu Kft./ 

 

m á s r é s z r ő l : 

Név: …………………………......................................................................................……..…………  

Székhely: ……………………………….......………….., Cégjegyzékszám: ........................................ 

Adószám: ......................................................................., Képviseli: ..................................................                      

mint megrendelő /a továbbiakban: Megrendelő/ 

/a továbbiakban együtt: „Felek”/ kötöttek meg, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK: 

 

1.1. A Szolgáltató fejlesztette és működteti a Travelbooggie Hírlevelet és az ahhoz kapcsolódó 

www.travelbooggie.com internetes web portált /a továbbiakban együtt: Travelbooggie/. 

 

1.2.  A Travelbooggie lehetőséget biztosít arra, hogy a megrendelők meghatározott témakörökben eljuttassák a 

Szolgáltató adatbázisaiban szereplő ügyfelekhez hirdetéseiket a Travelbooggie Hírlevél útján, illetve 

ezeket elhelyezzék a www.travelbooggie.com weboldalon. 

 

1.3. A Megrendelő kijelenti, hogy igénybe kívánja venni a Travelbooggie szolgáltatásait, s annak érdekében, 

hogy az egyes hirdetések közzétételének megrendelése, a felek hatékony együttműködése biztosított 

legyen, a Szolgáltató, és a Megrendelő megállapodnak, hogy a jelen okiratba foglalt Szolgáltatási 

Keretszerződést /a továbbiakban: „Keretszerződés”/ kötik. 

 

1.4. A Megrendelő kijelenti, hogy a Keretszerződés aláírása előtt részletesen megismerte a Szolgáltató által a 

www.travelbooggie.com weboldalon közzétett „Általános Szerződési Feltételek” /a továbbiakban: ÁSZF/ 

tartalmát, s az ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseket, mint a jelen Keretszerződéshez kapcsolódó (annak 

részét képező) általános szerződési feltételeket megfelelőnek tartja és elfogadja /a Keretszerződés és az 

ÁSZF a továbbiakban együtt: „Szerződés”/. 
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2.  A SZERZŐDÉS TÁRGYA: 

 

2.1. A Keretszerződés tárgya: 

 a Megrendelő hirdetéseinek a Travelbooggie Hírlevél útján történő megküldése a Szolgáltató 

adatbázisaiban szereplő ügyfelekhez, és  

 a hirdetések elektronikus úton történő közzététele a www.travelbooggie.com weboldalon  

az ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint. 

 

2.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen Keretszerződés alapján konkrét megrendelést a Szolgáltató 

által rendelkezésre bocsátott „Megrendelő” és „Hirdetési anyagbekérő” kitöltésével tehet. 

A Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelés feltételeit, valamint a Szolgáltató által alkalmazott „Megrendelő” 

és „Hirdetési anyagbekérő” mintáit megismerte. 

 

2.3. A megrendelés vonatkozhat egy alkalomra, de lehetőség van hirdetési „csomag” megrendelésére is, mely 

esetben a Megrendelő hirdetése előre meghatározott időpontokban (vagy időközönként) jelenik meg. 

 

2.4. A Szolgáltató kijelenti, hogy a 2.1. pont szerinti szolgáltatást elvállalja, és kijelenti, hogy azokat az ÁSZF 

rendelkezéseinek megfelelően teljesíteni fogja. 

 

3.  A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE: 

 

3.1. A Keretszerződés teljesítésének részletes feltételeit és szabályait az ÁSZF rögzíti. 

 

3.2. A teljesítési kötelezettség minden esetben a Megrendelő aktuális (esedékessé vált) hirdetésének 

közzétételére vonatkozik. 

 

3.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Keretszerződés teljesítése érdekében együttműködésre köteles a 

Szolgáltatóval, mely elsősorban a hirdetés határidőben történő megjelenéséhez szükséges előkészítő munkák és 

egyeztetések ÁSZF szerinti teljesítésére vonatkozik. 
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A Megrendelő részéről együttműködésre kijelölt személy („kapcsolattartó”/) telefon-, fax- és internet 

elérhetőségeit a Megrendelő írásban határozza meg, míg a Szolgáltató részéről eljáró munkatárs telefon-, fax- és 

internet elérhetőségeit a www.travelbooggie.com weboldal tartalmazza. 

Mindkét szerződő Fél kijelenti, hogy az általa megnevezett kapcsolattartót úgy kell tekinteni, hogy a jelen 

Keretszerződés alapján esedékessé váló egyes megrendelésekkel, azok teljesítésével összefüggő kérdésekben a 

Fél külön írásos meghatalmazása nélkül is nyilatkozattételre jogosult. 

 

4.   A SZERZŐDÉS HATÁLYA: 

 

4.1.  A jelen Keretszerződés a Felek általi aláírása napján lép hatályba, és határozatlan időre jön létre. 

 

4.2. A Keretszerződés alapján előterjesztett megrendelések nem minősülnek külön szerződésnek, de minden 

egyes megrendelést és annak teljesítését egyedileg kell elbírálni a Keretszerződés rendelkezéseinek 

alkalmazásával. 

 

4.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely, előzetesen már megrendelt hirdetését le 

kívánja mondani, arra az ÁSZF-ben rögzített rendelkezések alkalmazása mellett van lehetősége. 

 

4.4. A Keretszerződés felmondásának szabályait az ÁSZF rögzíti. 

 

5.   HIRDETÉSI DÍJ: 

 

5.1.  A Szolgáltató a www.travelbooggie.com web portálon teszi közzé a hirdetések díjaira vonatkozó 

mindenkori árlistáját. Az árak minden esetben nettó árak, nem tartalmazzák a hirdetések díja után fizetendő 

általános forgalmi adót. 

 

5.2. A jelen Keretszerződés alapján létrejött egyes megrendelések esetében, a Megrendelőnek a Szolgáltató 

által visszaigazolt hirdetések bruttó díját kell megfizetnie.  

A hirdetési díjak kiegyenlítésének részletes szabályait az ÁSZF rögzíti. 

 

5.3. Amennyiben a Megrendelő „hirdetési csomagot” rendel a Szolgáltatótól, az így lekötött hirdetési helyeket 

a megrendeléstől számított 12 hónapon belül fel kell használnia, az igénybe nem vett hirdetési időpontok azt 

követően nem vehetők igénybe. 

 

 

5.4. Amennyiben a Megrendelő – a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése ellenére - bármely hirdetése díjának 

megfizetésével 15 napot meghaladó késedelembe esik, a Szolgáltató egyoldalúan jogosult arra, hogy a 

Megrendelő további megrendeléseinek teljesítését – a Megrendelő egyidejű írásos értesítése mellett –  
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felfüggessze, s az ebből eredő kár, valamint a Megrendelő által már lekötött hirdetési helyek díjai a 

Megrendelőt terhelik. 

 

6.   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 

 

6.1. A jelen Keretszerződés kizárólag írásban, a Megrendelő és a Szolgáltató által is aláírt formában 

módosítható. 

 

6.2. A Felek kijelentik, hogy a jelen Keretszerződést, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt 

megkötötték, elolvasása után helybenhagyólag aláírták. 

 

Dátum …......……………………. 

 

 

 

  

 

                                           ......................................................... 

            Barna Adrienn - ügyvezető 

  Travelbooggie.hu Kft. 

          Szolgáltató       Megrendelő 

 

 


