Felhasználási feltételek
A weboldalon lévő szolgáltatásokat a ReCoNeT Kft. nyújtja az itt leírt feltételekkel. A
regisztrálással automatikusan elfogadja jelen felhasználási feltételeinket. Továbbá fenntartjuk
a jogot, hogy bármikor módosíthatjuk, frissíthetjük ezen feltételeket.
A megszervezem.hu weboldal célja: segítse a látogatókat abban, hogy rendezvényekre,
esküvőkre, összejövetelekre minél egyszerűbben és minél gyorsabban tudjon árajánlatokat
kérni különböző szolgáltatóktól
Az oldal legtöbb funkciója regisztrálás követően érhető el:
- árajánlatkérés szolgáltatóktól
- nyereményjátékban való részvétel
- ajánlatokra való jelentkezés
Regisztráció:
Regisztrációkor csak azokat a fontos adatokat kérjük be, melyek szükségesek ahhoz, hogy az
ajánlatot adó vállalkozások felvegyék Önnel a kapcsolatot.
A megadott adatok közül az e-mail címet a következőkre használjuk fel:
– kapcsolattartás
– megszervezem.hu oldalon keresztül érkező árajánlatkérések visszajelzése,
– az oldallal kapcsolatos változások jelzése
– nyereményjátékkal kapcsolatos tájékoztatás
– havi tájékoztatás az újabb lehetőségekről
Árajánlatkérés:
Az árajánlatkérést a mindig a bal felső sarokban lévő szürke dobozban tudja kezdeményezni.
1. lépés a szolgáltatói kategória alkategória és megye, város meghatározása, ahonnan az
árajánlatokat várja (vagy ahol a rendezvénye megszervezésre kerül)
2. lépés az alkategóriához tartozó árajánlatkérés összeállítása kérdések és a hozzá tartozó
válaszok segítségével.
3. lépés az megfelelő cégek felsorolása, és kiválasztása
Az árajánlatkérést csak belépést követően tudja elindítani.
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Az árajánlatkérést követően a szolgáltató cégek lekérhetik az Ön e-mail címét és
telefonszámát. Ezek alapján az ajánlataikat Önnek fogják elküldeni, és nem a rendszert
használva. Az ajánlataikat csak és kizárólag a megadott elérhetőségre tudják elküldeni, így mi
nem vagyunk jogosultak a jutalékra!
Egyéb jogok
Nem garantáljuk a megszervezem.hu folyamatos, megszakítás nélküli működését, vagy az
ahhoz történő biztonságos hozzáférést, mert abban az Internet jellegéből adódóan nagyon sok
olyan faktor is szerepet játszik, amely hatáskörünkön kívül esik. Ha ennek a dokumentumnak
bármely pontja törvényellenesnek bizonyul bármilyen okból, a fennmaradó pontok érvényben
maradnak.
Copyright
Minden, az oldalon megjelenő információ a ReCoNeT Kft. tulajdonát képezi, és arra minden
jogot fenntart. Egyéni felhasználóknak engedélyezzük az oldalak elmentését és annak
nyomtatását magáncélú felhasználásra. Minden egyéb felhasználás és reprodukálás
engedélyhez kötött, mely bármikor visszavonható. Felhasználóink kijelentik, hogy nem
használnak semmilyen szkriptet, robotot vagy spider-t, hogy nyomonkövessék és/vagy
lemásolják az oldalt előzetes írásbeli engedély nélkül.
Minden, az oldalon megjelenő bejegyzett védjegy a tulajdonos tulajdonát képezi, nem
jelképez semmilyen együttműködést cégünk és más cégek között.
Budapest, 2008. március 25.
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