
 

 
Basic csomag 
 
 

§1. Szolgáltatás leírása:  online megjelenítés 
 
 
A Basic csomag szolgáltatás magába foglalja a www.urlaubmiteigenanreise.com és a www.iranypihenni.hu 

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

hirdetéseit kezelheti, valamint az említett online felületeken és a szociális médiában (Facebook) való 

hirdetésmegjelenítését.  A Basic csomag szolgáltatás a vásárlástól számított 12 hónapig érvényes. A 

szolgáltatás a sikeres fizetéssel, az ÀFSZ és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával kerül aktiválásra. 

 

 

§2. Szolgáltatás költségei és fizetés módja 
 
A szolgáltatás összege az § 1. pontban leírtakat tartalmazza, amelyet ezen ajánlat elfogadásával az online 

fizetési portálunkon keresztül, kártyás fizetéssel (VISA, Mastercard, Debit) tud véglegesíteni.  

A csomag költsége: 59€ + ÀFA/év 

 

§ 3.  Elállási jog 
 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének és a 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 

alapján, a Fogyasztó a csomag kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási 

szándékától. Ezen megállapodás a 12 hónap lejárta elött 30 napos határidővel, mind két fél részéről, 

felmondható. Amennyiben írásos felmondás nem történik, a szerződés automatikusan 12 hónappal 

hosszabbításra kerül.  

 

§ 4.  Adatvédelem 
 

 

 

 

http://www.iranypihenni.hu/


 

 

 

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. 

A szolgáltatáshoz szükséges adatokat a megrendelő biztosítja a szolgáltatás igénybevételéhez. 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. 

 A részletes adatvédelmi nyilatkozatunkat megtalálja a weboldalunkon. 

 

§ 5. üzemeltető adatai: 
 

 
Neve:    László Adrienn 

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

Adószám:   ATU76979824 

Telefonszám:   +3620/911-88-15 

    +43650/442-17-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Basic Paket 

 
 

§ 1. Beschreibung der Dienstleistung: online Veröffentlichung 
 
Die Basic-Paket Dienstleistung umfasst den Zugriff auf und die Nutzung, der auf den Websites 
www.urlaubmiteigenanreise.com und www.iranypihenni.hu bereitgestellten Admin-
Schnittstellen, über die Sie die eigenen Anzeigen verwalten und veröffentlichen können. Weiters 
ist im Paket die Veröffentlichung von Werbematerialen in den Sozialen Medien (Unsere Facebook 
Gruppe) sowie auf den genannten Plattformen inkludiert. Das Basispaket ist ab dem Kaufdatum 
12 Monate lang gültig. Der Dienst wird nach erfolgreicher Zahlung und Akzeptanz der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie aktiviert. 
Dauer der Vereinbarung: 
 
 
 

§. 2 Gesamthonorar und Zahlung 
 
 
Die Höhe des Honorars beinhaltet die Bestimmungen vom § 1. das Sie durch Annahme dieses 
Angebots über unser Online-Zahlungsportal per Kartenzahlung (VISA, MasterCard, Debit) 
abschließen können. 
Kosten des Pakets: 59 € + MwSt./Jahr 
 

§ 3. Rücktrittsrecht 
 
Gemäß der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates kann der 
Verbraucher innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Pakets ohne Angabe von Gründen vom Kauf 
zurücktreten. Diese Vereinbarung kann von beiden Parteien mit einer Frist von 30 Tagen vor 
Ablauf der 12 Monate gekündigt werden. Erfolgt keine schriftliche Kündigung, verlängert sich der 
Vertrag automatisch um weitere 12 Monate. 
 

§ 4. Datenschutz  
 
Die von Ihnen bereitgestellten Informationen sind für die Erbringung der Dienstleistungen 
erforderlich. Dauer der Datenspeicherung: Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Es gelten 
die Bestimmungen von Artikel 6 der Allgemeinen Datenschutzverordnung. 
 



 

 
 
Die für die Erbringung des Dienstes erforderlichen Daten werden vom Kunden für die Nutzung 
des Dienstes zur Verfügung gestellt. Diese können wie folgt kategorisiert werden: Name, Adresse, 
Steuernummer, Kontakt, Kundendaten, Kontaktdaten, Angebot, Fotos (max. 50), Videos, 
Kontonummer, NTAK, Beschreibung, alles auch auf Ungarisch. 
 
 
Unsere ausführlichen Datenschutzbestimmungen finden Sie auf unserer Website. 

 
 
 

§ 5. Daten der Betreiber 
 
Name:     László Adrienn 
Adresse:   Atzelsdorferstrasse 5/2/6 

AT- 3372 Blindenmarkt 
UID NR.:   ATU76979824 
Telefonnummer:  +3620/911-88-15 
    +43650/442-17-32 

 
 
 

 

 


