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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 

amely létrejött egyrészről: 

 

 Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete  

 Székhelye: 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 

Bírósági nyilvántartási szám: 01-02-0000917 

Adószáma: 19002763-2-42 

Kapcsolattartásért felelős: Rabi Ferenc 

 

a továbbiakban:  

 

másrészről pedig  

 

Szindbádnet Kft. 

 Székhelye: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 56. 

Cégjegyzékszáma: 13-09-073349 

Adószáma: 12185252-2-13 

Bankszámlaszáma: 72900075-16300017-00000000 

Kapcsolattartásért felelős: Fejes László 
 

 

a továbbiakban: Wellness Hotel Szindbád.  

mint együttműködő felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete vállalja, hogy: 

- a szakszervezet tagjai számára lehetővé teszi a Wellness Hotel Szindbád 

ajánlatainak megismerését, 

-  A Wellness Hotel Szindbád ajánlatait hírlevél formájában, e-mailben az 

alapszervezeteinek és azokon keresztül a tagságának megküldi, 

- A BDSZ Bányamunkás c. lapjában évente egy alkalommal hirdetési lehetőséget 

biztosít, ¼ kolumna terjedelemben. 

 

2. A Wellness Hotel Szindbád vállalja, hogy az együttműködési szerződés 

fennállásának hatálya alatt a balatonszemesi Wellness Hotel Szindbád 

szolgáltatásaiból az alábbi kedvezményeket biztosítja a szakszervezet tagjai és 

hozzátartozói részére:  

 

• Szállás árából : minimum 3 éjszaka igénylése esetén minden  3. éj 

szállásköltsége 50%-os kedvezménnyel 

• Félpanziós ellátás árából : minimum 3 éjszaka igénylése esetén minden  3. éj 

félpanziós költsége 50%-os kedvezménnyel 

• Alkalmanként ½ óra díjmentes bowling / lakóegység 

• Alkalmanként 1 óra díjmentes kerékpározás / fő 

 

 
 

A kedvezmények egyéb más, a szálloda által nyújtott kedvezményekkel nem 

összevonhatóak. 
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A kedvezmények nem érvényesek a következő időszakokra:  

Kiemelt ünnepi időszakok, ill. július 01-augusztus 31 közötti idoszak. 

 
 

A kedvezményt a szakszervezet tagjai tagkártya ellenében vehetik igénybe. 

 

A kedvezmény kizárólag közvetlen foglalás esetén érvényesíthető, harmadik félen 

keresztül (utazási ügynök, utazási iroda, rendezvényszervező stb.) érkezett 

foglalások esetén nem jár a kedvezmény.  

 

A tagsági kedvezmény- a gyerekkedvezmény kivételével - más kedvezményekkel nem 

vonható össze. 

 

3. Az együttműködés elősegítése érdekében a Felek honlapjukról link formájában 

lehetővé teszik a másik Fél honlapjának elérését. 

 

4. A szerződő felek a megállapodásban foglalt kötelezettségeket ellenérték igénylése 

nélkül, ingyenesen teljesítik. 

 

5. Jelen megállapodást az együttműködő Felek az aláírástól kezdődően határozatlan időre 

kötik meg.  
 

6. A megállapodás indoklás nélkül mindkét fél részéről 30 napos határidővel 

felmondható, amelyről írásban értesíteni kell a másik felet. 

 

7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és végrehajtási 

rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadóak. 

 

8. A megállapodás 2 db egymással szó szerint megegyező példányban és 2 oldal 

terjedelemben készült, melyből 1 példány a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók 

Szakszervezetét és 1 példány a Wellness Hotel Szindbád-ot illeti meg. 
 

Az együttműködő Felek az alulírott napon és helyen elolvasás és egységes értelmezés után a 

megállapodást jóváhagyólag és arra jogosult képviselőik útján cégszerűen írták alá. 

 

Balatonszemes, 2021. november  

 

 

 

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók 

Szakszervezete  részéről: 

 

Wellness Hotel Szindbád részéről : 

 

  

……………………………………………. 

Rabi Ferenc 

elnök 

………………………………………. 

Fejes László 

Wellness Hotel Szindbád – igazgató 
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