
 

 
Megbízási szerződés 

 
 
 

§ 1. Megbízott 
 
 
Megbízott neve:  László Adrienn 

Levelezési cím, postacím: Atzelsdorferstrasse 5/2/6, AT-3372 Blindenmarkt 

Adószám:    ATU76979824 

Telefonszám:   +3620/911-88-15 

    +43650/442-17-32 

 
 

§ 2. Megbízó 
 
 

 
Megbízó neve: 

Szállás neve: 

Kapcsolattartó neve: 

Levelezési cím, postacím: 

Szálláshely címe: 

Email cím: 

Telefonszám: 

Közösségi adószám: 

 
 

§ 3. A szolgáltatás leírása: online megjelenítés 
 
 
A szolgáltatás magába foglalja a www.urlaubmiteigenanreise.com és a www.iranypihenni.hu 

weboldalakon biztosított Admin felületek hozzáférését és használatát, amelyeken keresztül a megbízó a 

saját hirdetéseit kezelheti, valamint az említett online felületeken való hirdetésmegjelenítését. A 

szolgáltatáshoz szükséges adatokat a megbízó a megbízott számára biztosítja. Ezek a következő 

kategóriába sorolhatók: név, cím, adószám, kapcsolat, a megbízó adatai, kapcsolattartó adatai, ajánlat, 

fényképek (max. 50 db), videók, bankszámlaszám, NTAK, leírás, mindezeket német nyelven is. 

http://www.iranypihenni.hu/


 

 

 

 

A megállapodás időtartama: 

határozatlan idejű kivitelezés 

 
 

A szolgáltatás részletes leírása:  

 

- 2 honlapunkon való megjelenés: www.iranypihenni.hu illetve www.urlaubmiteigenanreise.com 

 

 
 

§ 4.  Teljes összeg és fizetés 
 
 
A szolgáltatás összege a § 3. pontban leírtakat tartalmazza, amelyet a számla kiállítását követően 14 

napon belül, átutalással kell kiegyenlíteni 

 

A szolgáltatás megállapított összege:          29.990 Ft/év        

A szolgáltatás ciklusa: 12 hónap 

A szolgáltatás teljesítési ideje: 2021.               -től folyamatos 

 

A szolgáltatás a „Reverse Charge System” előírásainak megfelelően kerül adózásra. 

 

 

A számlák, amelyek a megadott határidőn belül nem kerülnek kiegyenlítésre kétszeri fizetési felszólítás 

után továbbításra kerülnek a megbízott Inkasso irodának.  

Határozatlan idejű megbízás esetén, ha egy számla Inkasso átadásra kerül, a még nem esedékes, de 

kiállított és elküldött számlák, automatikusan esedékesek lesznek, akkor is, ha a 14 nap fizetési határidő 

még nem járt le.  

 

§ 5.  Elállási jog 
 

http://www.iranypihenni.hu/


 

Az egyszeri megbízástól való elállásra nincs mód, ugyanis a szolgáltatás egyedi és az ügyfél adataival 

kapcsolatosan kerül teljesítésre. Amennyiben a megbízás határozatlan idejű és nem egyszeri, a szerződés 

a § 4. pontban meghatározott ciklus (6 vagy 12 hónap) vége elött 30 napos határidővel, mind két fél 

részéről, felmondható. Amennyiben írásos felmondás nem történik, a szerződés automatikusan 

hosszabbításra kerül egy ciklussal. Amennyiben a kinnlevő nyitott számlák egy határozatlan idejű 

megbízás esetén nem kerülnek térítésre, a megbízott azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.  

 
§ 6.  További információk 

 
Nem vállalok felelősséget, amennyiben a megbízó a szerződést nem tartja be. Továbbá vállalom, hogy 

szigorúan bizalmasan kezelek minden olyan információt, amely általában nem hozzáférhető vagy ismert, 

és amelyek a megbízónak végzett munkám során kerülnek tudomásomra. A vállalkozói 

felelősségbiztosítás részeként felelős vagyok az ügyfél által elszenvedett személyi és anyagi károkért, 

amennyiben a károkozás általam történt. Nem vagyok felelős semmilyen egyéb kárért, sem az ügyféllel, 

sem harmadik féllel szemben, legyen szó közvetlen vagy közvetett károkról, bevételkiesésről vagy 

nyereségkiesésről. Az esetleges hibákért a megjelenítésben szintén nem vállalok felelősséget. Ezen 

szerződés létrejöttével a megbízó elfogadja az általános szerződési feltételeket. A Felek megállapodnak 

az osztrák belföldi joghatóságban, illetve az írásos formában. Bármely vitás kérdésben csak a vállalkozó 

üzleti tevékenységének helye szerinti illetékes bíróság illetékes. 

 
 

 

§ 7.  Adatvédelem 
 

Az Ön által megadott adatok a szolgáltatások teljesítéséhez szükségesek.  Az adatok tárolásának hossza: 

a törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni. Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének rendelkezései 

kerülnek alkalmazásra. 

 

Szükség esetén az adatait továbbítjuk a következő címzetteknek:  

 

Adótanácsadó: számviteli célokra 

Jogviták esetén jogi képviselőknek és bíróságoknak 

Web-Admin: karbantartási tevékenységek 



 

 

 

 

 

Jogi fellebbezés:  

 

Joga van a helyesbítéshez, törléshez, határozatlan és visszavonáshoz. Kérjük, lépjen kapcsolatba velem, 

amennyiben élni kíván ezekkel a jogokkal. Ha úgy gondolja, hogy adatainak kezelése megsérti az 

adatvédelmi törvényt, vagy az adatvédelmi igényeit bármilyen módon megsértették, panaszt tehet a 

felügyeleti hatóságnál. Ausztriában az adatvédelmi hatóság a felelős. 

 
 
Megbízó: 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   
ALÀÌRÀS 
 
 
Megbízott: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
KELT       ALÀÌRÀS 


