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1./ Szálláshely Szolgáltató adatai: Classic Hotel*** Budapest 

Üzemeltető neve: Classic Hotel Kft.  

Üzemeltető székhelye: 1118 Budapest, Zólyomi út 6. 

Szálláshely, rendezvény és éttermi vendéglátás szolgáltatás címe: 1118 Budapest, Zólyomi út 6. 

Szálláshely elérhetőségei: telefon +36 1 319 7222, mobiltelefon +36 30 970 7004,  

Szálláshely hivatalos website: www.classichotel.hu, e-mail: info@classichotel.hu 

 

Management szolgáltató neve: i-Hotels Kft 

Management szolgáltató székhelye: 1119 Budapest, Andor utca 21., fszt. 

Management szolgáltató elérhetőségei: Tel/fax +36 1 2466657, mobiltelefon +36 30 2851150 

Management szolgáltató hivatalos website: www.i-hotel.hu, e-mail: office@i-hotels.hu 

 

2./ A szálláshely, rendezvény és éttermi vendéglátás szolgáltató, a továbbiakban Szolgáltató, a weboldalán 

elérhető szolgáltatások tételes felsorolásával közli, a Felhasználó mindezek használatával, elolvasásával 

elfogadja és megérti az alább felsorolt feltételeket. 

 

3./ A Szolgáltató minden ésszerű és tőle általában elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a 

weboldalon közölt minden információ, adat, leírás, ár, fotó, ajánlat, pontos, és naprakész legyen a feltöltés 

időpontjában, illetve a következő feltöltött módosítás időpontjáig.  

 

4./ Szolgáltató semmilyen módon nem vállal felelősséget, és nem vállal szavatosságot a weboldalon 

keresztül bármely időszakban, bármilyen módon és szövegezéssel megadott bármely információért, adatért, 

ajánlatért. Szolgáltató fenntartja magnak a jogot az esetleges tévedésekért, vagy téves információközlésért.  

 

5./ Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy minden további értesítés és közlés nélkül, bármikor, bármely 

időszakra változtatásokat és javításokat hajtson végre a weboldalon közölt információkra vonatkozóan, vagy 

a korábbi információkat részben vagy egészben törölje, a vonatkozó szolgáltatásokat megszüntesse, 

megváltoztassa a szoba, étterem és rendezvénytermek foglalhatóságával, árazásával, berendezésével, 

fizetés módjával, mindezek módosításával, vagy törlésével kapcsolatos korábbi információit és intézkedéseit. 

 

6./ Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, hiányosságért, 

hibáért, vagy az oldal technikai jellegű problémáiért. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a 

működési körét érintő partnerek, értékesítők, domain szolgáltatók, webtárhely szolgáltatók, online foglalási 

motor üzemeltetők, online fizetési folyamatot végző partnerek rendszereibe történő átirányításért, vagy azok 

hibáiért, és üzemszünet problémákért. 

 

7./ Szolgáltató az általa közölt ajánlatokat jogilag nem tekinti kötelező érvényűek, és ezek az ajánlatok 

semmilyen formában nem jelentenek kötelezettséget a Szolgáltató számára. A weboldalon található 

információkon alapuló bármilyen döntés, ajánlatkérés, regisztráció, online árajánlatkérés, online foglalás, 

online fizetés, módosítás, törlés és mindezekkel összefüggő bármely tevékenység kizárólag a Felhasználó 

saját felelőssége. Felhasználó a saját felelősségére végzett tevékenységéből eredő esetleges károkért a 

felelősséget Szolgáltatóra nem háríthatja át. 

 

8./ Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen 

információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó 

semmiféle veszteségért vagy kárért. Szolgáltató nem vállal felelősséget további értékesítőkért, közvetítőkért, 

online utazási irodai információkért, és a közvetített szolgáltatásokból eredő károkért. 

 

9./ A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, 

hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódik, vagy 

amelyekre a weboldal hivatkozik. Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy az általa közvetített 

szolgáltatások információi sok esetben többszörösen továbbértékesített további szolgáltatók általi kínálatban 

is foglalhatóvá, és értékesíthetővé kerülhetnek. 
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10./ A Szolgáltató nem garantálja, és nem tehető felelőssé, a weboldalhoz való folyamatos hozzáférés 

hibamentes állapotáért. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező 

károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen 

állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen 

megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes 

vírusból, vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Szolgáltató felhívja a Felhasználók 

figyelmét, hogy szolgáltatási köre értékesítési procedúrája során további szolgáltatói partnerek is 

bekapcsolódhatnak az adott folyamatba online platformjaik, és egyéb online rendszereik által, melyek 

többszörös kapcsolódásai több esetben technikai hibát eredményezhetnek. 

 

11./ Szolgáltató a jelen jogi nyilatkozat publikálásával kijelenti, hogy a vevői, a partnerei és egyéb ügyfelei 

személyére, adataira, a fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezel. 

Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató vagy jogszabály adhat felmentést. A 

Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, 

mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Szolgáltató kötelezi munkatársait, hogy 

munkavégzésük közben természetszerűleg a tudomásukra jutott személyes adatokat diszkréten kezeljék, és 

az azokkal kapcsolatos titoktartási kötelezettségük korlátlan ideig fennáll. Szolgáltató személyes adatot, 

bankkártya adatot szigorúan bizalmasan, és csak meghatározott munkafolyamat és értékesítési feladat 

idejére tárol és használ fel, ezt követően ezeket az adatokat megsemmisíti, vagy elzártan tárol. 

 

12./ Szolgáltató a weboldalán található, és általa, vagy szerződéses webdesign szolgáltató partnerei által 

feltöltött valamennyi kép, hang és szöveges tartalom, különösen, de nem kizárólagosan a nevek, logók, 

grafikák, tájékoztatók, elemzések, adatok, egyéb képi vagy szöveges információk a Szolgáltató kizárólagos 

tulajdonát képezi, melyek részben, vagy egészben szerzői jogi oltalom alatt állhatnak. A tartalom részben, 

vagy egészben történő felhasználása, reprodukálása, vagy harmadik fél részére történő jogi értelemben vett 

átruházása tilos. A tartalom felhasználására vonatkozó releváns jogi védelemről elsősorban, de nem 

kizárólagosan a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezik. 

 

13./  Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal vendégértékelés / guest feedback tartalmának indoklás és 

értesítés nélküli bármely időpontban történő felülvizsgálatára, módosítására vagy törlésére. Az ebből eredő 

esetleges személyes sérelmekért, vádakért, károkért Szolgáltató semmilyen formában nem vállal 

felelősséget. Szolgáltató elhatárolódik bármilyen szexuális, politikai, vagy vallási jellegű tartalom 

megjelenítésétől. 

 

14./  Szolgáltató minden tudomására jutott, és a fentiekben részletezett szolgáltatásaival kapcsolatos 

jogsértéssel szemben fellép. Szolgáltató kijelenti, hogy soha semmilyen formában a fentiekben részletezett 

eljárásai során nem tesz különbséget életkor, vallási, faji, ideológiai meggyőződés, politikai meggyőződés, 

családi állapot, bőrszín, szexuális és nemi identitási, testi vagy szellemi sérüléssel vagy fogyatékkal élő 

személlyel szemben. 

 

15./ Szolgáltató az általa nyújtott bármely szolgáltatás elvégzése, vagy az ÁSZF-ben, vagy a Házirendben 

foglaltak betartása és betarttatása során minden körülmény között igyekszik betartani és betartatni a 

szolgáltatással kapcsolatos és vonatkozó Ptk. jogszabályait, és rendelkezéseit. Az ezzel kapcsolatban 

felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, azonban kötelezhető a jogszabálytól 

eltérő hiba mielőbbi javításáért. 

 

16./ Szolgáltató kijelenti, hogy semmilyen felelősséget nem vállal a weboldalon feltüntetett esetleges 

fordítási hibákért, és a hibákból eredő félreértésekért és ezek következtében felmerülő károkért. Jogvita 

esetére Szolgáltató kiköti, hogy kizárólag a magyar nyelvű információt tartja az adott vitában relevánsnak. Ez 

a megállapítás vonatkozik a jelen jogi nyilatkozat elemeire is.  

 

 

Fenti Jogi Nyilatkozat érvényes 2017-június-15 naptól visszavonásig,  

vagy új Jogi Nyilatkozat publikálásáig.  

Minden jog fenntartva. 

Készült az i-Hotels Kft megbízásából. 
 

 


