
  On-line bankkártyás fizetés 

 

 

Tisztelt Ügyfeleink! 

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket cégünknek 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: 1028 Budapest, Hidegkúti út 153. 

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 mellett: 

 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. 

 

Honlapunkok a következő bankkártyákkal lehet fizetni: 

 K&H Bank által kibocsátott Visa Electron és Cirrus Maestro,  

 bármely bank által kibocsátott dombornyomott Visa, EC/MC, JCB kártyák és internetes 

kártyák. 
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On-line bankkártyás fizetés esetén az alábbi adatok szükségesek: 

 kártyaszám 

 a lejárat dátuma 

 biztonsági kód(ok) 

 

A fenti 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. 

 

Reklamációt a következő e-mail címen fogadunk: info@kmcongress.com 
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