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Általános Szerződési Feltételek
Az alábbi feltételeket a Felhasználó a honlap böngészésével, regisztrációval, ill.
megrendeléssel automatikusan elfogadja.
Az üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

1) A honlap üzemeltetője
A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Marketinginnovator SRO.
•
•
•
•
•

Székhely címe: Szlovákia, 945 01 Komárno, Špitálska 2905.
Közösségi adószám: SK2022902112
Magyar adószám: 30489040-2-51
ICO: 44925689
Ügyvezető: Szász Mátyás

•
•
•

Bankszámlaszám: 16200223-10098378 (Magnet bank)
Nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám: HU82 1620 0223 1009 8378 0000 0000
S.W.I.F.T. BIC: HBWEHUHB

Ügyfélszolgálatunk
Elektronikus
úton
állunk
készséggel
iroda@vezerakademia.hu e-mail címen.

Ügyfeleink

rendelkezésére

az

2) Általános Szerződési Feltételek
Regisztráció (feliratkozás, feliratkozás feltételei, leiratkozás)
A regisztrációval, vagy regisztráció nélkül elérhető ingyenes digitális termékek
letöltésével, illetve vásárlás során (mindhárom esetben) a Felhasználó elfogadja a
jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti
szerződés jön létre a Szolgáltató és a honlap látogatója / felhasználója között.
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A Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő
károkért.
A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e- mail cím céges, üzleti használatú,
vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra
leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szolgáltatótól.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását
visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A
Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a
központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan.
Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre
kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.
Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást
visszaigazoló rendszerüzenetekben – pl. számal e-mail.
(További adatkezelési információkat lásd az Adatkezelési Tájékoztatóban.)

Az adásvételi szerződés létrejötte (vásárlás, megrendelés)
Ha a Felhasználó megrendelést küld a honlapon található bármelyik űrlapon keresztül,
és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön
létre a vásárló (Felhasználó) és a szolgáltató között.
A Felhasználó elfogadja, hogy a honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus
úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.
A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.)
Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései
vonatkoznak.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás
nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő
panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a
megrendelési űrlapon található “Megrendelés”, “Megrendelés véglegesítése”,
„Megrendelés elküldése”, “Előfizetés elindítása”, stb. gomb megnyomásával
önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.
A megrendelés véglegesítése előtt a Felhasználónak lehetősége van adatait
ellenőrizni és javítani. Amennyiben a Felhasználó hibás adatokkal küldte el
megrendelését, ezt a Szolgáltató elérhetőségein jelezheti.
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Árak, fizetési feltételek
A honlapon közzé tett áraknál mindig feltüntetésre kerül, hogy tartalmazzák-e az áfát.
A Megrendelőnek lehetősége van áfamentes rendelésre, amennyiben rendelkezik
érvényes EU-s adószámmal.
Érvénytelen közösségi adószám megadása esetén minden felelősség a Megrendelőt
terheli.
A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével a Megrendelőt fizetési
kötelezettség terheli. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés
visszaigazolásától számított legkésőbb 8 napon belül köteles kiegyenlíteni a
megrendelt termék, szolgáltatás árát.
Lehetséges fizetési módok:
•

Banki átutalás / befizetés a Szolgáltató Magnet Banknál vezetett, forint
számlájára.

Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele)
A Megrendelő elküldi megrendelését a honlapon található bármely űrlapon keresztül.
A Szolgáltató legfeljebb 48 órán belül e-mailen megküldi a Megrendelő részére a
visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Megrendelő
önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el.
A termék, szolgáltatás árának kiegyenlítését követően 72 órán belül a Szolgáltató emailben megküldi a Megrendelő részére a megrendelt termék hozzáférésének linkjét,
ha szükséges, jelszavát, vagy egyéb információkat a termékről illetve postázásról.
Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató
megtagadja a megrendelés teljesítését.

Elállási jog
A Megrendelő jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni. Ez esetben a Megrendelő
14 napon belül visszakapja a termék árának teljes összegét.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elektronikus úton küldött, digitális tartalmak,
termékek esetében amennyiben a Szolgáltató teljesítette szerződéses
kötelezettségeit, és a Megrendelő a megrendelést visszaigazoló e-mailben megküldött
digitális termék hozzáférésének linkjére kattint, azt megnyitja, letölti, vagy bármilyen
módon elkezdi használni, elveszíti az elállási jogát.
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Tréning és rendezvény-jelentkezés lemondása
Élő tréning/rendezvény előtti 3. napig a Megrendelő visszamondhatja a jelentkezési
szándékát elektronikus, írásos formában (e-mailben), ebben az esetben a Szolgáltató
visszautalja 30 napon belül a program díját.
Amennyiben a lemondást 3 napon belül jelzi a Megrendelő, a lemondott képzésre
befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség, és az addig be nem fizetett
tréningdíjat a Szolgáltató kiszámlázza a Megrendelő részére, mivel a tréninget,
rendezvényt a le nem mondott (3 napon kívül lemondott) jelentkezésére tekintettel
szervezi.

Kedvezmények, akciók
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott
termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt
biztosítson.
A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem
érvényesek.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni
akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.
A Megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

Garanciák
A termékekre – egyes esetektől eltekintve – nem vonatkozik garancia. A 14 napos
elállási határidő után terméket nem vásárolunk vissza, befizetett összeget nem térítünk
vissza.
Amely termékre – ettől eltérően – garancia vonatkozik, az adott garancia feltételei a
rendelési űrlapot tartalmazó honlapon vannak részletezve.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek
ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek
panasszal, jogorvoslattal, vagy pénzvisszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan
terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.
Az ajándékok nem válthatók pénzre.
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3) Szerzői jogok
Kijelentjük, hogy a Szolgáltató (továbbiakban Szerző) birtokolja a honlapon látható
információkat, anyagokat, könyveket, a küldött hírleveleket (továbbiakban: Művek).
A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi
védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján).
A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott. A weblap üzemeltetője
mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához,
és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez,
többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy
egyéb felhasználásához.
A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző
előzetes írásos engedélyével lehet.
A jelen feltétek tudomásulvételével a Felhasználó egyúttal aláveti magát a szerzői jogi
szabályozásnak és a Szolgáltató cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság
illetékességének is.

Az oldal látogatása, a Művek olvasása és a felelősség kizárása
A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.
A Művekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző
tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, cégvezetési vagy üzleti magatartás
tanúsítására.
A Művek olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy
az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a
legmegfelelőbbek-e.
A Szerző kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a
felhasználó által elért eredményre, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából
eredő kockázatokra és következményekre vonatkozó – mindennemű felelősséget.

Változtatás joga
A Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának
jogát Szerző fenntartja.
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4) Az ÁSZF módosítása
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására,
amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.
Az ÁSZF-fel kapcsolatos információk közzététele az alábbi internetes címen történik:
http://rovid.it/4CjN

Szász Mátyás
ügyvezető
Marketinginnovator SRO.
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