
EGYtinMűT(öDÉsI MEGÁILAPoDÁS
Durramente Card belépőűj nélkiili bemutatóhelyek Tészéle

amely létrejótt egpészlőI

Duna-Gerecse Tudszti}ai Nonprofit Korlámlt Felelósségú Társaság
székhely: H-2890 Tata. Ad) Endre út q,

képviseli: Magyarics Gábor ügywezető
cégjegyzékszám: Cg. 11 09 018928
EU-adószám: HU23452783
mint kártya tulajdonos (a továbbiakbanl Tulajdonos),

másrészról

Obec Moca ( Ön}ormáryzat Dunamocs ) - Falu.műeum Dunauoc§ é§ Gombkompozícíó
kiálutás kultltíház
székhely: Moca c, 168 946 37
képviseli: Ing, Tóth Esztel Stalostka / Polgármestel
Nyilvántartási szám: ICO: 00 306 576
mint kártya partner (a továbbiakban: Pattnet) (e8yüttesen mint Felek)

között alulilott naPon és helyen, az alábbiak szerint:

1. Megállapod.ás tárgya

1,1. Felek rögzítik, hogy 'l'ulajdonos a múködósi terúlctét leíédó tulisztikai térség
vendégköre javára kcdvezményes szolgáltatások biztosítása céljából létrehozta a
Dunamcnlc Card tulisztikai kedvezménykártya rendszerét (1. sz, melléklet).

A kedvezmónykárrya rendszer két különbózó típusú kártyából á1l:

a:) DunamenLe C-a,rd,, a Dunamente térségbe érkezó, minimum 2 vendógéjszakát

eltö]tő turisták számára térítésmentesen bizLosított káfiya,
b'1 Dunamente 36h Cá,rd] A Dunamente térségbe érkezó, csak 1 vendégójszakát eltöltő,

vagy vendégéjszaka eltöltése nélkül kirándulóként éIkezó látogatók számára

megvásárolható kártya.

1,2, Tulajdonos kijelenti, hogy azokar a bemutatóhclyeket is meg kívánja jelenítcni a
f)unamente Card kedvezménykártya rendszerben, melyek belépódíj nólkül látogathatók,

és így a kárryatula;'donosok számára külön kedvezmény nem biztosíranak, ugyanakkor a

téIségben megtckinthető látnivalóik körébe beletartoznak.



2. Pa.rtner kötelezetBé8ei

2.1, Partner vállalja, hogy a 1'elen Megállapodás alapján a Falumúzeum, vabnint
Kulturh& Gombkompozíció Kiáüuís bemutatóheiyein biztosítja minden érvényes
Dunalnente Card-a| és Dünamente 36h Card aI rendelkezó látogató számára az alábbi

szolgáltatás igénybe vételét:

. táIlatvezetés
nyitva taItás: előZetes bejelentkezés alapján mobil: 00-421 -918-912-289

2.2. Partler kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodásban foglaltak betanása
érdekében gondoskodik arról, hogy minden é ntett alkalmazottja a szolgáltatás
nyújtásával és a statisztika vezetésével kapcsolatos eljárást megisme{e és betaísa.

2,3. Partneí vállalja, ho8y
- Tulajdonos áItal rendelkezésére bocsátott ,,Dunamente Card paíner" matíicát a

bejáratánál és / vagy a kasszájánál jól látható helyre kihelyezi;
- a ,,Dunamente Card partner" me8jelölést weboldalán (nyitóoldal) feltúnteti,

valamint ahhoz kapcsolódóan elhelyezi a www.podunajsko card.com honlapra
mutató linket;

- saját kiadványain, szórólap;'ain és más kommunikációs anyagain is lehetőség sze nt
feltünteti a ,,Dunamente Card partner" hivatkozást;

- a kártyahasználatol követése céljából Tulajdonos által rendszeTesitett

formanyomtawányon (2, sz. melléklet) havi adatszolgáltatást végez minden
Dunatnente Catd-a| és Duínmente 36h Cad-a| érkezó látogatóróI, és a
kimutatásokat tárgyhónapot követő hónap 5 ig Tulajdonos részére megküldi,

2.4. Tulajdonos által biztosított, a jelen Megállapodás 3,1, pontjában megjelölt marketing
anyagokban megjelenítendő információkat Partner Tulajdonos rendelkezésére bocsátja,

Partner tudomásul veszi, hogy a téves adatszolgáltatásból eredő esetleges károk kizárólag
Partnert telhelik,

3. Tulajdonos kötelezetségei

3.1, Tulajdonos vállalja, hogy Paltnel lészéle az alábbiakban meghatározott
szolgáltatásokat biztosítja:

- megjelenés a Dunamente Card kedvezménykártya rendszer prospektusában
alapadatokkaI;

- mesielenés a www.podunaisko-card,com weboldalon lészletes információkkal,
képpe1, leírással;

- a kedvezményLártya rendszer teljes marketingkommunikációjának ellátása;
- a kedvezménykártya rendszerben Partner által nyújtott szolgáltatások

színvonalának javításához, szinten tartásához szakmai segítsé8et nyújrisa;



- a kedvezménykáItya rendszer zavalta]an működéséhez 0 24 órás cal] centert
üzemeltetése a Partnerrel és a kártyabirtokos láto8atókkal töIténó ügylélkapcsolati
feladarok cllárása céljából (scgítsógnyújrás, panaszkezelés, hibabejelentés,
hjbaelháitás stb.),

4. Megálapodás időtartama

4,1. Jelen MegáIlapodás a Dunamente Card nevű telmékkel kapcsolatos 2019/2020
szelződéses idószakra, azaz 2019, május 01, napjától kezdódően 2020. április 30. napjáig
teljedó hatáIozott i(lljtartamra jön létre,

5. Megállapodás nódosíésa

5.1, Felek megállapodnak, hogy a cégadataikban, illetve az egyúttműtödést bármilyen
formában és mértékben befolyásoló, máI bekóvetkezett, vagy váíhatóan bekövetkező
változásoklóI egymást haladéktalanul értesítik,

6. Vegyes rendelkezések

6.1 Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás a 4,1, pontban megielölt kezdő időpontban
lép hatályba.

6.2. Felek vállalják, hogy a Dunamente Card kedvezménykártya rendszellel kapcsolatos

tapasztalatokat kózösen értékelik, kúlönös tekintettel a látogatóstatisztika vezetéséből

származó információkra.

6.3, Felek a jelen Megállapodás időtartama alatt kötelesek egyúttműködni, egymást írásban
(tevél, e mail) értesiteni mindazon körülményekról, amelyek a Megállapodásban vállalt
kólcsónös kötelezettségekbőI kifolyólag a teljesítést éIintik.

Kapcsolattató Tula;'donos részéről:
név: Bódis Kinga
telefon: 00 36-30-658,3533
e mail: arendas,dunagerecse@8mail.com

KapcsoIattartó Partner részéről:
név: Lajos Ilona
telefon: 00 421, 9l8 912-2a9
e-mail: moca,kultdom@slovanet,sk

ó.4, ]elen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Tórvénykönywről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk,) rendelkezéseit kell alkalmazni.



6.5. Felek a jelen Megállapodást elolvasták és kózös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, képviseletükre megfelelő rendben felhatalmazott cégjegyzőik
útján 2 eredeti példányban írták alá.

6.6. Jelen Egyúttműködési Megállapodás három (3) §zámozott oldalból és kettó (2)

mellékletből áll, amely jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik:

1, számú melléklet: Dunamente Card ismenető
2. számú melléklet: ÚTlap minta látogatóstatisztika vezetéséhez

Tata, 2019 . P.1 .o,!. Moca,2O19...4!. ,r(

Tóth Eszter

W^,,r,Wi:
/ Polgármester

Tulajdonos

MáÉvarics Gábor
ügl,vezetó



1. számú m€lléklet

Durramente card terméki§mertetó

Mi az a Durranente Card?

A Dunamente Card egy térségi kedvezménykártya, mellyel bizonyos turisztikai
szolgáItatások ingyenesen, vagy kedvezményesen vehetőek igénybe. A kedvezménykártya
rendszer múködtetésének célja a Dunamente térségben olyan tulisztikai szolgáltatások
előtérbe helyezése, melyek minóségükkel, szinvonalukkal elősegítik egy kedvező kép
kialakulását a desztinációról a látogatók körében. Cél továbbá a Dunamente térségbe
érkező turisták szárnának és az általuk eltöltött vendégéjszakák számának növelése,
valamint számukra olyan élménycsomag biztosítása, melyen keresztül megismerhetik a
régiót, annak rejtett kincseit, pezsgő kultulális életét,

A Dunamente Kártya egy NFc-chippel ellátott kánya, Az eifogadóhelyeken telepített
leolvasók segítségével, percre pontos információt kaphatunk a kártyák felhasználásáról,
lehetőséget bíztositva ezze1 egy soktal hatékonyabb, célzottabb marketing csatornára,
termékreklámozásra,

Á Dunamente Card fób adatai:

1. Típttsok

A kedvezménykárrya rendszer két különböző típusú kányábóI áll:

a)

b)

Dunamente Card, a Dunamente térségbe érkező, minimum 2 vendégéjszakát
eltöltő turisták számála téíítésmentesen biztosított kártya.
Dunamente 36h Card: A Dunamente térségbe érkezó, csak 1 vendé8éjszakát eltöttő,
vagy vendégéjszaka eltöltése nélkül kirándulóként érkező látogatók számára
me8vásárolható kártya,

b)

2, Érvényesség

Dunamente Card: A kedvezménykánya a vendég érkezésének napján 14 órától az
elutazás napján éjfélig, a teljes tartózkodási ideje alatt folyamatosan érvényes
Dunamente 36h Card: az első kedvezmény igénybevételének időpontjátóI 36 órán
át éwényes,

Használat
A kárrya érvényessége a kibocsátó helyen tórténő aktiválástól (Dunamente Card)
vagy az első kedvezmény igénybevételének időpontjától (Dunamente 36h Card)
számítódik. Az elfogadóhelyeken a külö böző kedvezmények igénybevételére az
NFC kátyában található chip leolvasása után van lehetőség.



4. Forma
Hitelkáfiya méretú, sorczámozott múanyaglap a Dunamente téíség arculatához
igazodó design-al. Hátoldalán a kányahasználatot segítő információs helyek
elérhetőségei.

5. Kiegészító kiadváay (Partner katalógus)
Színes kártya prospektus, amely isrnerteti a kártya használatát és valamennyi
szolgáltatót.
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2. számú melléklet
HAV| KlMUTATÁS

a Dunamente kártYák f elhasználásról 2oI9 / 2o2o
a fixlmobil leolv.5ó késuülékkeln€m rendelkezőelfogadóhe]yekei ésa belépődij nélkül ]áto8atható bemutatóhelyeken

Partner megnevezése:
Elfo8adóhely me8neVe2ése:
Év, hó

Kártyaszám
(pa9tik kártyán yéleplő yám§o.)

Dátum I AdatköZlő neve:


