Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
Melyek vonatkoznak egyrészről a Yonkyo Kft. (székhely: 2030 Érd Köszméte utca 1., adószám: 2 3 0 5 1 7 9 12- 13), a Marketingfröccs elnevezésű konferencia (továbbiakban: konferencia) szervezőjére (továbbiakban
„Szolgáltató”), másrészről a konferencia résztvevőire (továbbiakban “Résztvevő”).
A konferenciára történő jelentkezés
A konferenciára történő jelentkezésre nagykorú természetes személyek jogosultak közvetlenül (Részvevők), vagy
delegálójuk (továbbiakban: Delegáló) által történő regisztrálással. A cselekvőképességében nem korlátozott
Résztvevő, vagy Delegáló által teljesített regisztráció és a részvételi díj megfizetése feljogosítja a Résztvevőt
(továbbiakban a Résztvevő jogai) különösen a Konferencia előadásainak meghallgatására, az előadó által
biztosított tematikának megfelelően, a konferencia helyszínét biztosító szálláshely igénybevételére, bővebben lsd.
Részvételi díjak.
A „MarketingFröccs” konferencián történő részvételre jelentkezni a résztvevői név, cég neve és adószáma,
telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, postázási cím megadásával és a részvételi feltételek, a jelen ÁSZF,
valamint a helyszín ÁSZF-jének (www.granadahotel.hu) elfogadására tett nyilatkozattal lehet a Szolgáltató
www.marketingfroccs.hu honlapján (továbbiakban: honlap) található regisztrációs felületen. Delegált részvétel
esetén a Résztvevőt delegáló jogi személy/szervezet adatainak a megadása is kötelező. A regisztrációval
kapcsolatos kérdések megválaszolásában a Szolgáltató a +36 20 377 9514 telefonszámon nyújt segítséget
hétköznapokon 9 és 17 óra között.
Szolgáltató a jelentkezés regisztrálása után a Résztvevő e-mail címére visszaigazolja a jelentkezést, és megküldi a
részvételi díj befizetéséhez szükséges információkat, illetve díjbekérőt. A jelentkezés addig nem számít
véglegesnek, amíg be nem érkezik Szolgáltató számlájára a részvételi díj. A jelentkezések sorrendjének a
részvételi díjak beérkezése számít. A részvételi díj jóváírását követően arról a Szolgáltató számlát állít ki a
Résztvevő, vagy a Delegáló nevére.
Szolgáltató a jelentkezéseket akkor zárja le, amikor a befizetett jelentkezések száma elérte a maximális létszámot.
A jelentkezések lezárása után Szolgáltató saját belátása szerint lehetővé teheti a várólistára jelentkezést, amit
honlapján, a konferencia leírásában tesz közzé.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy nem rendezi meg a konferenciát amennyiben az adott konferenciára regisztrált
résztvevők száma nem éri el a minimális létszámot. Ebben az esetben a Szolgáltató a konferencia törlése szerinti
rendelkezések szerint jár el.
A létszámkeretet a Szolgáltató határozza meg.
Részvételi díjak
Szolgáltató a konferencia mindenkor érvényes árait a honlapján közzéteszi. Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás
jogát. Árváltoztatás esetén a már regisztrált jelentkezők az eredeti részvételi díjat fizetik. Szolgáltató az
árváltoztatást a honlapján közzéteszi.
A részvételi díj tartalmazza:
 részvétel a rendezvényen megtartásra kerülő előadásokon és gyakorlati feladatokon,
 szállás a Konferencia helyszínét biztosító, a visszaigazoláson szereplő hotelben/szállodában/apartmanban,
elhelyezés 2 ágyas szobákban; felár fizetése esetén egyedi elhelyezés korlátozottan megoldható,
 1 db ebéd, 1 db vacsora, 1 db reggeli
 2 db kávészünet
 részvétel az esti party-n (all you can drink, szűkített itallapról)
 előadások prezentációi, segédanyagok

Kedvezmények
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy időszaki kedvezményeket, akciókat hirdessen meg, melyeket a
honlapján közzétesz. A különböző kedvezmények egymással össze nem vonhatók. Ha Résztvevő többféle
kedvezményre jogosult, akkor Szolgáltató a Résztvevő számára legkedvezőbb kedvezményt érvényesíti.
Fizetési feltételek
Az konferencia részvételi díja csak átutalással fizethető be a Szolgáltató Yonkyo Kft, 11600006-0000000066788584 (Erste Bank Hungary Zrt.) számlaszámra.
A részvételi díj számlázása során esetlegesen, akár a jövőben felmerülő esetleges adónemek megfizetése a
Résztvevő felelőssége.
Lemondás
A Résztvevő a konferencián történő részvételének lemondása esetén részére a részvételi díj visszafizetésre nem
kerülhet, kivéve amennyiben maga helyet másik résztvevőt nem állít és ezen új résztvevő a díja 100%-ban
megfizette. Résztvevői lemondás esetén a részvételi díj 100%-a meghiúsulási kötbérként a Szolgáltató javára
elszámolásra kerül.
Konferencia/előadás törlése
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy honlapján szereplő konferenciát megváltoztassa vagy törölje. A
meghirdetett konferencia elmaradásáról, időpontjának megváltozásáról vagy lényeges tartalmi/tematikai
változásáról a már regisztrált jelentkezők legalább harminc nappal a konferencia kezdete előtt értesítést kapnak.
Amennyiben a Konferencia egyes előadójának személye és/vagy az előadás témája megváltozik, azonban az
beleillik a Konferencia témájába, úgy ez részvételi díj arányos részének visszafizetésével nem jár.
A részvételi díj 100%-a visszajár, amennyiben:




a Szolgáltató hibájából elmarad a konferencia,
a jelentkezők alacsony létszáma miatt marad el a konferencia,
időpont- vagy lényeges tartalmi/tematikai változás történik a konferenciánál, és ez nem felel meg a
Résztvevőnek, és azt legalább 28 nappal a konferencia kezdete előtt jelzi a Résztvevő.

Szerzői jogok
A Résztvevők rendelkezésére bocsátott hallgatói anyagok másolása, harmadik személynek történő kölcsönzése
csak a konferencia előadó írásos engedélyével történhet. A Résztvevők kizárólag saját részükre készíthetnek a
rendezvényen hangfelvételt, azokat harmadik-, a rendezvényen nem résztvevő személy(ek) részére is
bemutathatják, de csakis és kizárólag a Szolgáltató írásbeli engedélyével.
Szavatosság, felelősség
Szolgáltató kizárólag az általa nyújtott szolgáltatás megfelelőségéért, a tőle elvárható módon felel.
Vis major esetén a Szolgáltató mentesül a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. Vis majornak minősül
minden, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan külső ok, különös tekintettel a természeti csapásokra,
mint árvíz, tűz, földrengés, vihar, villámcsapás, nagy mennyiségű csapadék, továbbá sztrájkra, merényletre,
illetve állami intézkedésre.

Résztvevő személyesen felelős az általa a Konferencia helyszínén okozott mindennemű károkért és azok
megtérítéséért.
Adatvédelmi rendelkezések
Lásd az Adatvédelmi tájékoztatóban. (link)
A Résztvevő az Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített szolgáltatói nyilatkozatot megismeri és azt tudomásul veszi.
A szerződés hatálya
A jelen szerződés időbeli hatálya kiterjed a felek az igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó időtartamra, azaz a
Konferencia időtartamára, illetve azt követően az adatkezelés tejes időtartamára.
Szolgáltató jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Résztvevő súlyos szerződésszegése esetén.
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a jelen ÁSZF-ben, a szálláshely ÁSZF-jében rögzített feltételek
megsértése. Felmondás esetén a Résztvevő elveszíti a Résztvevő jogait és a Szolgáltató jogosulttá válik a már
megfizetett részvételi díj teljes összegének visszatartására, meghiúsulási kötbér címén.
A jelen ÁSZF kötelező erővel hatályos a Delegálóra és a Résztvevőre a regisztráció pillanatától.
Egyéb rendelkezések
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A jelen ÁSzF egyoldalú módosításának jogát a Szolgáltató fenntartja. A rendezvénnyel, vagy az ÁSzF-fel
kapcsolatos valamennyi információt, közleményt és változást a Szolgáltató kizárólagosan írásos kommunikáció
során közlik (lsd. következő bekezdés). Az információ e-mailben való megküldésével az információ a regisztrált
felek részére kézbesítettnek tekintendő.
Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt email
címek: a Szolgáltató részéről a www.marketinfroccs.hu honlapon feltüntetett e-mail-címek, elsősorban az
info@marketinfroccs.hu,
regisztracio@marketinfroccs.hu,
szamlazas@marketinfroccs.hu,
szervezes@marketingfroccs.hu, a Résztvevő/Delegáló részéről pedig a honlapokon a regisztráció alkalmával
megadott e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő email címekről történő
kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni. A
dezinformáltságból eredő felelősséget és kártérítést kizárjuk.
Céginformáció
Cégnév: Yonkyo Kft.
Adószám: 2 3 0 5 1 7 9 1- 2- 13
Székhely: 2030 Érd Köszméte utca 1.
Kapcsolat: Balogh Beáta
Tel: +36 20 377 9514
email: info@ marketinfroccs.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek feltételei hatályon kívül helyezik a bármely fél által kiadott
dokumentumban vagy elismerő nyilatkozatban foglalt minden egyéb feltételt vagy szóbeli megállapodást. Jelen
Feltételekre a magyar jog az irányadó.

