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ÉTTEREM MESTER KUPON PROGRAM
SZABÁLYZATA

A Webmasters-Informatika  Kft.  (a  továbbiakban  Szervező)  a  tulajdonában  lévő  Étterem  Mester  weboldalán 
keresztül  országos  Kupon  Programot  szervez  a  vendéglátóhelyek  számára.  A Kupon  Program  célja  a  csatlakozó 
éttermek népszerűsítése és forgalmuk fellendítése.

A Programban való részvétel feltételei:
1. A Programban részt vevő vendéglátóhelyek a csatlakozáskor vállalt kedvezményt biztosítják az Étterem Mester 

kupont nekik átadó (a Kupont náluk beváltó) vendégek számára. A kedvezmény nyújtásának pontos feltételeit és 
a kedvezmény mértékét az vendéglátóhely illetékese az Étterem Mester felé jelzi, aki honlapján publikálja azokat. 
A vendéglátóhely csak a vendéglátóhely nevére szóló kuponokat köteles elfogadni.

2. A  vendéglátóhely  az  Étterem  Mester  által  meghirdetett  lehetőségek  közül  választhat  csatlakozáskor.  A 
vendéglátóhely belátása szerint átléphet az Étterem Mester által megjelölt kedvezmény lehetőségek között, erre 
a vendéglátóhelynek havonta egyszer  nyílik  lehetősége. A megváltoztatott  kedvezmény a  változtatást  követő 
hónap első napjától lép érvénybe.

3. A vendéglátóhely a kuponokért cserében köteles a kuponon szereplő és a vendéglátóhely által előzetesen vállalt 
kedvezményt  a  kupont  beváltó  személy  részére  biztosítani,  ellenkező  esetben  az  Étterem  Mester  a 
vendéglátóhelyet a Programból kizárja.

4. Az Étterem Mesternek jogában áll a Program minőségi színvonalának megtartása céljából az általa előre nem 
meghatározott kedvezményeket visszautasítani.

A Programban való részvétel a Program szabályzatának automatikus elfogadását jelenti.

A csaltakozott vendéglátóhelyek népszerűsítése
A Programhoz csatlakozott vendéglátóhelyek népszerűsítését az Étterem Mester vállalja az Interneten keresztül. 

Az Étterem Mester a honlapján (http://www.etteremmester.hu) közzé teszi a Programhoz csatlakozott vendéglátóhelyek 
listáját és minden vendéglátóhely neve mellett feltünteti a vendéglátóhely által vállalt kedvezmény pontos szövegét.

Az Étterem Mester  a  csatlakozott  vendéglátóhelyek részletes bemutatására is  lehetőséget  biztosít  honlapján 
keresztül,  a  csatlakozott  vendéglátóhelyek  a  www.etteremmester.hu  adatbázisába  bekerülnek,  ott  bárki  számára  a 
feltöltött képekkel, specialitásokkal, stb. együtt elérhetők, megtekinthetők.

A Kuponok és azok terjesztése
A Kuponok terjesztését teljes egészében az Étterem Mester vállalja. A Kuponok minden, az Étterem Mesterre 

regisztrált felhasználó részére elérhetők lesznek. A regisztrált felhasználók a www.etteremmester.hu oldalra belépve saját 
maguk is nyomtathatnak Kuponokat.

Minden kuponon szerepel  legalább a  vendéglátóhely  neve,  ahol  a  kupon beváltható,  a  kupon érvényességi 
dátuma  és  a  vendéglátóhely  által  vállalt  kedvezmény  szövege.  Minden  kuponon  azonosító  kód  szerepel,  mely 
segítségével azonosítható, hogy a Kupont valóban az Étterem Mester bocsájtotta-e ki.

A Kuponok más kedvezménnyel  a  csatlakozott  vendéglátóhelyeknél  nem összevonhatók,  kivéve,  ha  ettől  a 
vendéglátóhely eltérően nem dönt.

A Programban részt vevő vendéglátóhelyeket az Étterem Mesternél megillető kedvezmények
A Programban részt vevő vendéglátóhelyeknél beváltott Kuponokért cserében a vendéglátóhelyeket az Étterem 

Mesternél  hirdetési  kedvezmények  illetik  meg.  A  mindenkori  hirdetési  kedvezmények  pontos  leírása  a 
http://www.etteremmester.hu  oldalon találhatók  meg.  A  kuponok  az  Étterem  Mesternél  a  kuponokon  szereplő 
érvényességi dátumot követő legfeljebb három hónapig használható fel.

Az Étterem Mester által felkínált kedvezményeket a vendéglátóhelyeknek nem kötelező az Étterem Mesternél 
beváltaniuk.

A Programból való kilépés módja
A csatlakozott vendéglátóhelynek bármikor jogában áll a programból kilépni. A vendéglátóhely a Programból való 

kilépés szándékát köteles az Étterem Mester felé jelezni. Kilépéskor a vendéglátóhely lekerül a Programban részt vevő 
vendéglátóhelyek listájáról.

Az Étterem Mester Kupon Program időtartama
A Program kezdeti ideje: 2009. március 1. A Program annak visszavonásáig érvényes.
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Személyes adatok kezelése és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A Kupon rendszerhez csatlakozó vendéglátóhelyek és a Kuponokat a vendéglátóhelyeknél beváltó személyek 

(vendégek)  egyaránt  tudomásul  veszik  és  elfogadják  a  jelen  szabályzatban  foglalt  valamennyi  feltételt,  valamint 
kifejezetten beleegyezésüket adják ahhoz, hogy:

1. Adataik  a  Szervező  adatbázisába  kerüljenek,  és  azokat  a  Szervező  –  esetleges  tiltási  nyilatkozatuk 
kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Program során, vagy a jövőben 
saját  marketingtevékenysége  céljából,  illetve  a  kutatási  és  közvetlen  üzletszerzés  célját  szolgáló  név  és 
lakcímadatok közléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés 
céljára felhasználhassa.

2. A Szolgáltató  a Programban részt  vevő  személyek adatait  egymásnak,  vagy harmadik  félnek azok előzetes 
beleegyezése nélkül nem adja ki, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

3. Az adatszolágltatás önkéntes.
4. Az adattulajdonos bármikor visszavonhatja hozzájárulását írásban a Szervező címére küldött levélben.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló többször módosított 1992. évi 
LXIII.  törvény,  valamint  az  elektronikus  hírközlésről  szóló  többször  módosított  2003.  évi  C.  törvény  alapján  a  jelen 
szabályzatban meghatározott szerinti adatkezeléshez és a megjelölt adatfeldolgozók által végzett adatfeldolgozásért az 
adattulajdonos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel alapján.

A Programban való részvétel díja:
– A vendéglátóhelyeken kupont beváltó személyek részére a Programban való részvétel ingyenes.
– A csatlakozó vendéglátóhelyek részére a Programban való részvétel  díja  6  hónapra 30 000  Ft  + Áfa,  azaz 

harmincezer forint + Áfa.

A Programból mindvégig ki vannak zárva:
1. A Szervező, azaz a Webmasters-Informatika Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az 

itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában maghatározott közeli hozzátartozói.
2. Egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 685. § b) pontjában maghatározott 

közeli hozzátartozói.
3. A Programban részt vevő vendéglátóhelyek vezető tisztségviselői,  munkavállalói,  megbízottjai,  valamint  az itt 

felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában maghatározott közeli hozzátartozói.

Egyéb
Az Étterem Mester Kuponok előállítására kizárólag az Étterem Mester jogosult.
A Kupon Program nem nyereményjáték, semmi nemű sorsolás, vagy nyereményjáték nem része a Programnak. 

A  Kuponok  készpénzre  nem  válthatók  és  semmilyen  módon  nem  értékesíthetők.  A  Kuponok  kizárólag  a  jelen 
szabályzatban rögzített módon és a jelen szabályzatban rögzített kedvezmények igénybevételére jogosít fel. 

Minden, az Étterem Mesterhez visszakerülő Kupont az Étterem Mester 30 napon belül megsemmisít.

A Szervező jelen Programmal kapcsolatosan meghozott  döntéseivel  szemben és a Program lebonyolításával 
kapcsolatosan a jogi út kizárva.

A  kommunikációs  anyagokban  felhasznált  fotók  és  ábrák  csak  illusztrációk.  A  Program  kommunikációs 
anyagaiban  esetlegesen  előforduló  nyomtatási  hibákért  a  Szervező,  sem  a  Szervező  alvállalkozói  nem  vállalnak 
felelősséget.

Az Étterem Mester Kupon Programmal kapcsolatos információk
A Programmal  kapcsolatos  információk  a  Program alatt  a  http://www.etteremmester.hu  oldalon  találhatók.  A 

Programmal kapcsolatos kérdéseket a kupon@etteremmester.hu e-mail címen is fogadjuk.
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