Általános szerződési feltételek
A konferencián részt venni, a szolgáltatásokat igénybe venni előzetes online regisztrációval
lehetséges. Az online regisztráció teljesítésével a résztvevők a konferencia weboldalán
meghirdetett szolgáltatásokat továbbá a jelentkezési és lemondási feltételeket elfogadják. A
Diamond Congress Kft fenntartja a szolgáltatások módosításának a jogát. A megváltozott
szolgáltatásról a konferencia weblapján vagy emailben tájékoztatja a résztvevőket.
Az on-line regisztráció teljesítésével és annak visszaigazolásával felek a szerződést írásban
létrejöttnek tekintik, amely az on-line regisztráció teljesítésével kezdődik és a konferencia
zárónapjáig, illetve a résztvevőnek nyújtott szolgáltatás utolsó pillanatáig tart.
Az on-line regisztráció teljesítésével a résztvevő a Diamond Congress Kft ügyfelévé válik, és
hozzájárul ahhoz, hogy saját akaratából megadott adatait a Diamond Congress Kft a mindenkor
hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje.
A Diamond Congress Kft szolgáltatása elleni bármilyen kifogást, kártérítési követelést a
helyszínen írásban, de legkésőbb a konferencia zárónapját követő két napon belül kell
megtenni. A Diamond Congress Kft a résztvevő által jogszerű, igazolt és bizonyított károk
megtérítését kár mértékéig, de maximum a részvételi díj erejéig vállalja.
A Diamond Congress Kft szolgáltatása közvetített szolgáltatást tartalmazhat.
Felek megállapítják, hogy a részvételi díj / kísérő részvételi díj reprezentációs szolgáltatásokat
(étkezés, kávészünet, fogadás, kirándulás stb.) tartalmaz. A végszámlában ezek értéke, mint
közvetített szolgáltatás lesz feltüntetve. Szállásköltség (amennyiben van ilyen megrendelés)
szintén mint közvetített szolgáltatás kerül számlázásra.

General terms and conditions
Advanced online registration is a condition of participation and having resort to services in the
conference. Fulfilling the online registration the participants accept the services advertised and
terms and conditions of participation and cancellation written on the website of the
conference. Diamond Congress Ltd. reserves the rights of modifying the services. The
participants will be informed about the modified service via Internet or email.
By fulfilling the on-line registration and with its confirmation Parties regard the contract as
written contract, that commences with fulfilling the on-line registration and lasts up to the
closing day of the conference respectively the last moment of rendering the service to the
participant.
By fulfilling the on-line registration the participant become the client of Diamond Congress Ltd.
and give his consent, that Diamond Congress Ltd. handles his data provided from his own will
according to the Hungarian regulations in effect.
Any objection, claim against the service of Diamond Congress Ltd. has to be reported on spot,
but latest within two days from the closing day of the conference. Diamond Congress Ltd.
undertakes the compensation only up to the damage value but maximum up to the registration
fee and only based on the legal, testified and proved claim of the participant.
The Service of the Diamond Congress Ltd. may include intermediary service.
The registration fee / accompanying person's registration fee includes entertainment
allowances, such as catering services, cultural programme, excursion, dinner etc. In the final
invoice the amount of these services will be indicated as intermediary service. Hotel
accommodation orders (if any) are also subject of intermediary service.
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