A kitöltött megrendelőt kérjük szkenelv
a hotelstars@hah.hu e-mail címre elküldeni.

ELŐMINŐSÍTÉS MEGRENDELŐ
Megrendelő (vállalkozás) neve: ……………………………………………………………………………….
Képviselője: ……………………………….., Székhelye: ……………………………………………………
Levelezési címe: ………………………………………………………………………………………………
Adószáma: ………………………………………, Cégjegyzékszáma: ………………………………………
Bankszámlaszáma: …………………………………………………………………………………………….
Szálloda:
Neve: …………………………………………………………………………………………........................
A fejlesztést követően elérni kívánt kategória (Kisfaludy pályázat kimeneti követelménye): ………………
Címe: ………………………………………………… ……………, Szállodaszobák száma:………………
Telefonszáma: ……………………………., e-mail címe: …………………………………………………..
Kapcsolattartó személy neve: …………………................Beosztása: ……………………….........................
Telefon: ……………………Mobil: ……………………..Fax: ………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………..

Megrendelem a Magyar Szállodaszövetség Szolgáltató Kft.-től, hogy fenti szállodát a
Hotelstars szállodai minősítési rendszer kritériumai szerint előminősítsék.
Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy az általam közölt adatokat a Magyar
Szállodaszövetség Szolgáltató Kft. adatbankjában nyilvántartsák. Tudomással bírok arról, hogy
az itt közölt adatok valótlanságából eredő felelősség kizárólag az adatszolgáltatót terheli. A
jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket
megismertem, megértettem, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
Dátum:
………………………………..
cégszerű aláírás, PH

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1.

A Magyar Szállodaszövetség tulajdonában lévő MSZSZ Szolgáltató Kft. a belföldi
szállodai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások részére végez szakmai tanácsadó
tevékenységet, valamint a 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján a magyarországi
szállodák osztályba sorolását intézi a Hotelstars Union követelményrendszere szerint.
1.1. A Hotelstars a Hotelstars Union (HSU) - EU tagországok szállodai szövetségei - által
2009. december 14-én alapított egységes szállodai minősítési rendszer.
1.2. Az MSZSZ a Hotelstars Unionban való tagsága, illetve a Szabadalmi Hivatalnál M
1002727/3 számon bejegyzett védjegyhasználati jog alapján kizárólagosan jogosult
Magyarországon a Hotelstars Union követelményrendszerének képviseletére, annak
megfelelően a szállodák minősítésének elvégzésére.

2.

Felek jogai és kötelezettségei
Szolgáltató jogai és kötelezettségei
2.1. Az MSZSZ Szolgáltató Kft. a Hotelstars minősítési rendszer követelményeit, azok
értelmezését, valamint az előminősítés feltételeit, az előminősítési díjakat a
www.hotelstars.hu honlapon teszi közzé. Emellett biztosítja azon az érdeklődők részére
a regisztráció lehetőségét.
2.2. Szervezi a szállodák előminősítését, elkészíti a szakértői értékelést.
Megrendelő jogai és kötelezettségei
2.3. A megrendelés aláírásával Megrendelő megbízza Szolgáltatót a szálloda
előminősítésének elvégzésével, az előminősítéshez rendelkezésre bocsátja a szükséges
dokumentumokat, a minőségellenőrök helyszíni vizsgálatát segíti.
2.4. Kifizeti a szállodára megállapított előminősítési díjat.

3.

Díjazás
Az előminősítés eljárási díjai a szállodák nagysága szerint kerültek meghatározásra.
Ezek a www.hotelstars.hu honlapon megtalálhatók.

4.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XI. törvény és a 2013. évi
V. törvény rendelkezései az irányadóak.

