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Tisztelt Ügyfeleink!  
 
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket cégünk az on-line hitelkártya elfogadással kapcsolatos 
üzletpolitikájáról.  
 
Adataink  
Cégnév: K&M Congress Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.  
Cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Bíróság, Cg. 01-09-168904  
Utazási irodai engedély száma: R/1688/98  
Adószám: 10782750-2-41  
Székhely: 1028 Budapest, Hidegkúti út 153.  
Telephely és levelezési cím: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 75.  
Telefon: (1) 301-2000  
Telefax: (1) 301-2001  
E-mail: info@kmcongress.com  
 
Kongresszusainkon az alábbi szolgáltatásokat kínáljuk Önöknek on-line regisztrációs és 
fizetési lehetőség ellett:  

 kongresszusi regisztráció  

 szállás  

 étkezések  

 társasági és kísérő programok  

 kirándulások  
 
Az egyes kongresszusok tájékoztató anyaga tartalmazza a fenti szolgáltatásokra vonatkozó 
részletes adatokat:  

 a szolgáltatások konkrét meghatározása és igénybevételének feltételei  

 az ellenérték meghatározása a devizanem megadásával  

 az előlegfizetési kötelezettség  

 a fizetési határidők  

 esetleges korlátozások (pl. minimum vagy maximum létszám)  

 lemondás módja és feltételei  
 
Szolgáltatásainkat a fizetést követően kibocsátott részvételi jegy (voucher) felmutatásával 
veheti igénybe. A részvételi jegy igazolja, hogy tulajdonosa jogosult a jegyen leírt 
szolgáltatások igénybevételére, annak költségeit a cégünk felé korábban megfizette.  
 
Reklamációt a következő e-mail címen fogadunk: info@kmcongress.com 
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A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A 
kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által 
használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül 
fizethet bankkártyájával. Ügyfeleinknek csak annyi a dolguk, hogy a fizetési mód 
kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési 
szerverén a kártya számát,  lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A 
K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja 
el. 

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben 
fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, 
érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül 
lebonyolítandó vásárláshoz.  

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, 
amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H 
Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.  
 
A megadott adatokat ügyfeleink közvetlenül a bankkal közlik, azokhoz cégünk nem jut hozzá.  
Amennyiben nem kíván élni az on-line fizetési lehetőséggel, módja van hagyományos mail 
order-t küldeni (vagyis a kinyomtatott jelentkezési lapon megadni a kártyaadatokat). Ebben 
az esetben az alábbi adatokat kell megadnia:  

 kártyaszám  

 a lejárat dátuma  

 biztonsági kód(ok)  

 a kártyabirtokos neve és címe  
 

Az ügyfeleinktől kapott adatokat kizárólag a kongresszusi nyilvántartás keretében kezeljük, 
azokat kizárólag a kongresszus megszervezése és lebonyolítása érdekében használjuk. Az on-
line bankkártya elfogadás során a magas szintű szabványos biztonsági megoldásokat 
alkalmazó Payment Gateway programot használjuk.  
 
Az Ön személyes adatainak védelme a K&M Congress Kft. és partnerei számára kiemelt 
fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes 
jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi 
előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény). 
Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a 
szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, 
partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.  
 


