
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban “ÁSZF”) tartalmazza Hacsavecz
Beatrix egyéni vállalkozó (Székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó út 78-80. Adószám:
72258134-1-43), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett -
inzulinrezisztensvagyok.hu, inzulinrezisztenseletormei.hu, hacsaveczbetti.hu,
herbalmental.hu, herbalmentalista.hu, maszasterapia.hu - webáruházban, honlapon, (a
továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételére vonatkozó
általános szerződési feltételeket.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Szolgáltató weboldalain
keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a
Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Kérem, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Weboldalaimnak,
figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a
szolgáltatásaimat, döntsön a termékeim megvásárlása mellet, amennyiben minden pontjával
egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti a magára nézve.

ÁSZF szempontjából a Felhasználó (ezzel egyenértékű megnevezés a továbbiakban:
megrendelő, résztvevő, jelentkező, regisztrált felhasználó, ügyfél, kliens) minden olyan
személy, aki megtekinti a Weboldalt, aki bármely szolgáltatását igénybe veszi, aki
résztvevőként és/vagy olvasóként regisztrál, ezáltal a  Weboldal szolgáltatásainak
használatát megkezdi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között on-line
szerződés jön létre, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel.

A Szolgáltatás igénybevételével létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a
Szolgáltató azt nem iktatja, a későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem
utal. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § alapján törlésre kerül.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:



A szolgáltató neve: Hacsavecz Beatrix egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 78-80.

A szolgáltató elérhetősége: beatrix.hacsavecz@gmail.com

A szolgáltató nyilvántartási száma: 29221495

A szolgáltató adószáma: 72258134-1-43

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-79567/2014.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhelyszolgáltató adatai: Rackforest Zrt.- rackforest.com - 1132 Budapest, Victor Hugo utca
11., 5. emelet

Szervertermek címe: XIII. kerület 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. | VIII. kerület
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13. | X. kerület 1108 Budapest, Kozma u. 2.

1. Általános tudnivalók, a felek közötti szerződés létrejötte

A Szolgáltató weboldalai természetes életmódváltást segítő konzultációkat, workshopokat,
kurzusokat forgalmaznak.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet
a Szolgáltató a hacsaveczbetti.hu, maszasterapia.hu, herbalmental.hu, herbalmentalista.hu,
inzulinreziszteneletoromei.hu, inzulinrezisztensvagyok.hu weboldalon nyújt. Továbbiakban:
Weboldal. A jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatások kereteit a Polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és
Az Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)
Korm. rendelet szabályozza.

2. A szolgáltatások és termékek fajtái:

Személyes konzultációk, workshopok, táborok: olyan foglalkozások, amelyek valamilyen
képesség célzott fejlesztését tűzik ki célul, csoportosan, vagy egyénileg, előre meghatározott
időben és helyszínen személyesen zajlanak.

A workshopok díja a meghirdetett feltételek szerint tartalmazza az esetleges felhasznált
alapanyagokat is.



- Online kurzusok: előre rögzített tanfolyamok, amelyekhez videós, perzentációs vagy
pdf formátumban letölthető munkafüzet és egyes csomagok esetében online
tanácsadás is tartozik.

A weboldalakon megvásárolható kurzusok nem minősülnek tanfolyamnak, és általuk nem
szerezhető semmilyen képesítés.

A kurzusok digitális termékeknek minősülnek. Csak a Szolgáltató webshopján keresztül
vásárolhatók meg.

A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

- Tanácsadás, konzultáció: személyesen előre egyeztetett helyszínen, vagy online előre
egyeztetett időpontban és felületen történik. Beszélgetés formájában.

- Gyógynövényes-életmód konzultáció: az időpont egyeztetést és fizetést követően
emailen kapja meg a Vásárló a konzultáció alapját képező kitöltendő dokumentumokat,
nyilatkozatokat és táplálkozási napló nyomtatványt stb. Mindezeket kitöltve, aláírva
legkésőbb a konzultációt 48 órával  megelőzően szükséges emailen megkapnom.

- Termékek: a termékek megvásárlása a webshopon keresztül történik, amelyeket
fizetést követően megállapodásunknak megfelelően juttatok el a vevőhöz.

3. Megrendelés menete és fizetéssel kapcsolatos rendelkezések

A Weboldalon a Vásárló megrendelheti a Szolgáltató által közzétett személyes tréninget,
online-kurzust, vagy tanácsadást.

A személyes tréningek, online kurzusok, és a tanácsadás (együttesen a továbbiakban:
szolgáltatások és termékek) az oldalon található termékoldalon a kosárba helyezéssel és az
azt követő kártyás fizetéssel vásárolhatók meg.

A folyamat során a Vásárló nyilatkozik, hogy elfogadja jelen ÁSZF -et és megismerte az
Adatkezelési Tájékoztatót.

A sikeres fizetést követően a szolgáltatásokat és termékeket a Vásárló egy, az e-mail címére
automatikusan megküldött tájékoztató e-mailben foglaltak szerint veheti igénybe.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető
szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely a Szolgáltatónak fel nem róható okból
hozzáférhetővé válik.



A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő károkért,
hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Az Ügyfél a kiválasztott termékeket és szolgáltatásokat az egyes termékekre kattintást
követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található “Kosárba rakom”
gomb használatával teheti a Kosarába.

A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a kosár oldalon van lehetőség.

Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a “Tovább a pénztárba” feliratra
kattintva a megjelenő felületen tudja megadni a számlázási adatokat. A szükséges adatok
megadását követően Online bankkártyás fizetésre van lehetőség.

A rendelés leadása a “Rendelés leadása” gombra történő kattintással történik, ami az Ügyfél
részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

4. Fizetési módok:

• Online bankkártyás fizetés (Barion)

Online bankkártyás fizetés esetén a fizetés a Barion oldalán történik. Az online bankkártyás
fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.

A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó a Barion Payment
Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma:
H-EN-I-1064/2013.

Miután választott a fizetési lehetőségek közül, kérjük tekintse át a jelen ÁSZF rendelkezéseit,
valamint az Adatkezelési Tájékoztatót. A vásárlás befejezéséhez a jelölőnégyzet
kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatkezelés Tájékoztatót elolvasta és megértette és
elfogadja azokat, és hozzájárul az abban foglalt adatkezeléshez.

A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató rendszere automatikus visszaigazoló
e-mailben küld a megrendelés befogadásáról. Az e-mailben szerepel, a választott
szolgáltatás, vagy termék neve, a végösszeg, a választott fizetési mód, továbbá a Vásárló
személyes adatai, számlázási címe. Amennyiben ezen visszaigazolás a megrendelés
elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg,
akkor a Vásárló szerződéses (fizetési) kötelezettsége minden további feltétel nélkül,
automatikusan megszűnik és a vásárlás nem jön létre.



Amennyiben bankkártyás fizetés sikeresen lezajlott, úgy rendelés visszaigazoló e-mail
egyben a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg a Vásárló
email címére, melyben a rendelt termékek neve, a fizetési mód, a végösszeg található,
valamint megérkezik az elektronikus számlája is.

A sikeres tranzakcióról a bankkártyás fizetés szolgáltatója, a Barion is küld e-mailt.

A kurzusok bárhol, bármikor elérhetőek, csak folyamatos, stabil Internet kapcsolatra és
Böngészőre van szükség hozzájuk.

A személyes megjelenéssel járó foglalkozások és tanácsadás esetén a kifizetést követően a
konkrét időpont véglegesítése e-mailben vagy igény esetén történik.

A gyógynövényes- és életmódkonzultáció: 2 online részből áll alkalmanként maximum 30-30
perc.
Az első beszélgetést megelőzően legalább 48 órával szükséges emailen vissza érkeznie
hozzám olvashatóan kitöltve az időpontegyeztetést megelőzően kiküldött dokumentáció
(jellemzően: étkezési napló, előzetes anamnézis lap, hozzájáruló nyilatkozatok stb.). A
hiánytalan és olvasható, aláírt előzetes dokumentáció megléte az első konzultáció feltétele.

1. beszélgetés: (körülbelül 30 perc) ahol szóban is megfogalmazásra kerülnek a tünetek. A
beszélgetésen elhangzottak és az anamnézis lap alapján 3-4 munkanap alatt elkészül a
kezelési terv javaslat, amelyet a második online alkalommal átbeszélünk.
2. beszélgetés: (szintén körülbelül 30 perc) itt átbeszéljük a kezelési tervet, mit és hogyan kell
használni, mire kell figyelemmel lenni, hogy a legkönyebb alkalmazni az ajánlottakat. Ha
ellenállásod van valamivel kapcsolatban, vagy úgy érzed nem illeszthető be a megszokott
életedbe arról is itt esik szó.

Kontroll(ok): a második beszélgetés alkalmával egyeztetjük az időpontját. Normális, hogy az
idő előrehaladtával újra ellenőrizni szükséges az állapotodat, változtatni / finomítani kell a
kezelési terven.

Amit nem tartalmaznak a gyógynövényes- és életmód konzultációk, tanácsadások:
● a termékek, gyógynövények, készítmények amiket javaslok használni.
● laborvizsgálatok díja - amit én természetesen nem írhatok elő, de a probléma okának

felderítéséhez szükség lehet rá.
Amire pedig kérlek légy figyelemmel:

● hogy az előre egyeztetett időpontod akkor lesz véglegesen a tiéd, amikor a konzultáció
díja megérkezett hozzám és kiszámlázásra került. Amíg a fizetés (foglalás) nem történt
meg az időpontot szabadon felajánlhatónak tekintem logisztikai okok végett. Ha valaki
gyorsabban befoglalja a számodra kiajánlott időpntot, akkor te új időpontok közül
választhatsz.



● Amire különesen figyelj, hogy az időpontod előtt legalább 72 órával korábban
megérkezzen a kozultációs díj hozzám - így marad egy napod, hogy a szükséges
kitöltendő dokumentumokat is visszaküld nekem. Ha eddig az időpontig nem érkezik
meg a befizetésed, úgy tekintem, hogy az időpontot lemondtad és ismét szabadon
foglalhatóvá válik.

● Sürgős ügyben egyedi díjszabás alkalmazásának jogát fenntartom.
● Fenntartom a jogot, hogy a webshopban publikált áraknál eltérő árat alkalmazzak.

EUR-ban történő számlázás esetén az mnb/arfolyamok aktuális devizaárflyama kerül
alkalmazásra.

Kérlek, hogy a rendelésed elküldése előtt ellenőrizd, hogy a rendelés mindenben megfelel-e a
szándékaidnak. Ha mégis tévedésből mást rendeltél, mint amit szerettélt volna, vagy nem
érkezett meg a visszaigazoló e-mail, kérjük azt haladéktalanul jelezd felém a
hello@hacsaveczbetti.hu e-mail címen!

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli.

5. 100%-os pénzvisszafizetési garancia:

Az online tréning, videokurzus programok esetében, amennyiben Ön nem elégedett a
programmal, a Szolgáltató a vásárlás időpontjától számított 15 naptári napig, 100%-os
pénzvisszafizetési garanciát vállal.

A befizetett összeg visszafizetését a befizetés módjával megegyező módon fizeti vissza a
Szolgáltató, kivéve, ha a Megrendelő kifejezetten más visszafizetési módot választ. Az
elállási szándékát írásban kérheti, az ilyen igényét legkésőbb a vásárlástól számított 15.
naptári napig küldje meg részünkre az hello@hacsaveczbetti.hu e-mail címre.

A jelentkezés a Szolgáltató által szervezett bármely programra a részvételi díj befizetésével
válik érvényessé.

A programokon való részvétel kizárólag határidőre teljesített befizetés esetén lehetséges.

Amennyiben a meghirdetett program a Szolgáltató lemondása miatt hiúsul meg, akkor a
részvételi díj 100%-a visszautalásra kerül a befizető bankszámlájára.



6. Ár

A vételár (bruttó ár) mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett összeg a
webshopban, amely alanyi adómentes összeg, így a végső vételár. A Weboldalról
megrendelhető szolgáltatások és termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja
azzal, hogy a módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A módosítás a már megrendelt szolgáltatások és termékek vételárát kedvezőtlenül nem
befolyásolja.

● Sürgős ügyben egyedi díjszabás alkalmazásának jogát fenntartom.
● Fenntartom a jogot, hogy a webshopban publikált áraknál eltérő árat alkalmazzak.

EUR-ban történő számlázás esetén az mnb/arfolyamok aktuális devizaárflyama kerül
alkalmazásra.

A vételárról elektronikus számla kerül kiállításra, amelyet az Ügyfél által regisztrációnál
megadott email címre automatikusan továbbít a rendszerünk. Az elektronikus számla
kiállításához jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg hozzájárul az Ügyfél.

7. A teljesítés megtagadása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását – annak megkezdése előtt –
megtagadja. Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást
haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltatás nyújtás megtagadásáról szóló értesítés
megküldését követő munkanapon megtéríti a Megrendelőnek.

8. Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok
kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a
Szolgáltató nem vállal felelőséget.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a
Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyon és nem vagyoni
károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá



az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen
túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.
Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős a saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen
esetben teljes mértékig együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése
végett.

A Weboldal olyan linkeket tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen
szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal
felelősséget.

Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az ügyfél államának
joga szerint nem megengedett, a használatáért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

9. Békéltető Testület

Önnek lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik
a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a
termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek
közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson
kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége
esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót
megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Az eljárásra a
fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásról
bővebben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben vagy a békéltető testület
honlapján olvashat.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Postán: 1253 Budapest, Pf.:10.,

E-mail útján: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fogyasztónak minősül az önálló, foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok
érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz,
vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető
testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően
az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró,



külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet,
mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy
az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

10. Panaszügyintézés

A panaszát igyekszünk a bejelentést követően azonnal orvosolni, kérjük, forduljon hozzánk
bizalommal.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik a hello@hacsaveczbetti.hu e-mail címen.

11. Szerzői jogvédelem

A Weboldal böngészésével a felhasználó tehát kifejezetten elfogadja, hogy a Weboldal
Szolgáltatójának szellemi termékét olvassa – a Weboldal tartalma, képei, szövegei, szerzői
jogi védelem alatt állnak és a Szolgáltató jogtulajdonát képezik, a szerzői jogról szóló 1999.
évi LXXVI. törvény alapján a szerzői jog védi.

A Weboldal tartalma vagy tartalmának egy része, csak abban az esetben használható fel, ha
ahhoz a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a Szolgáltató neve
és a forrás kötelezően feltüntetendő és kizárólag a Szolgáltató által engedélyezett részlet
használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott terjedelemben,
formában és módon.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szakmai vagy üzleti okok végett – mindenkor
betartva az egyenlő bánásmódra vonatkozó előírásokat – ne nyújtson szolgáltatást egyes
érdeklődőknek. Ilyen esetben a Szolgáltató a már befizetett szolgáltatási vagy termékdíjat
visszautalja a vevő részére.

A Szolgáltatótól vásárolt kurzusok megosztása/másoknak hozzáférés biztosítása esetén a
hozzáférés szerződésszegésnek minősülő magatartás miatt megszakításra kerül.

A Weboldal tartalmának, vagy bármely megvásárolható termékének magáncélú
felhasználáson túli felhasználása - adatbázisban tárolása, továbbadás, közzé- vagy
letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal - kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli
engedélyével lehetséges.



Amennyiben a Weboldal Szolgáltatójának előzetes, írásbeli engedélye hiányában
bizonyíthatóan felfedhető a Weboldal tartalmának, a Szolgálatatások és/vagy termékek teljes
egészében vagy részben történő másolása oldalanként napi 220.000 Ft+Áfa azaz
ketőszázhúszerer Forint + Áfa összegű kötbért számláz a jogosulatlan felhasználónak.

A másolással a Felhasználó kifejezetten elfogadja, és magára vonatkozóan kötelező
érvényűnek tekinti ezt a kötbér megállapodást.

A bizonyítás módja: közjegyzői internetes tartalom tanúsítás, amely közokirat, és amelynek
költségét a kötbérrel együtt a jogtalan Felhasználóra hárítja a Szolgáltató.

12. Adatvédelem

A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak
szerint jár el. A Weblapon az adatkezeléséről szóló tájékoztató elérhető.

A Felhasználó jelentkezésével, regisztrációjával, részvételével hozzájárul ahhoz, hogy az
események során készített munkái, a róla készült fotók, filmfelvételek, interjúk, oktatási,
kommunikációs célból felhasználásra kerüljenek.

A hírlevelekre, információs levelekre, oktató anyagokra a feliratkozás önkéntesen történik.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását
adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az Adatkezelő
(Szolgáltató)  oldalain kezdeményezett feliratkozás, bárminemű ingyenes tartalom letöltése,
illetve vásárlás egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a
felhasználó előzetes hozzájárulását a cég adatbázisába való felvételhez, illetve elektronikus
levelek fogadásához, melyek az Adatkezelő (Szolgáltató) weboldalainak bármelyikétől
érkezhetnek.

A Szolgáltató a leiratkozás lehetőségét minden levelében biztosítja.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók köréből törölje azokat a
felhasználókat, akik nem létező e-mail címmel, nem teljes vagy valótlan adatokkal vagy
konkurens piaci szolgáltató részéről iratkoznak fel.  Ezen Szolgáltatói döntés ellen semmilyen
jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet.



A Felhasználó a regisztrációjával, részvételével kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF minden
pontját és azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

13. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges
módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról
Megrendelőinket a weblapra lépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk.

Szolgáltató jogosult továbbá a meghirdetett programok témájának, valamint a szolgáltatást
nyújtó személyének az egyoldalú módosítására – ideértve az egyes meghirdetett programok
törlésének lehetőségét is. Az ilyen módosításról a Szolgáltató köteles a Megrendelőt legalább
a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően
értesíteni.

A megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak
ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató a
fentiekből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizárja.

A Felhasználó kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. A
Szolgáltató kizárja a felelősségét a szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás
vagy hamis adatok, e-mail cím megadásából eredő károkért.

A Szolgáltatással kapcsolatos információkat a Szolgáltató a Felhasználó által megadott
e-mail címre küldi.

A Szolgáltató weboldalainak használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy
tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus- és védelmi szoftvereket a
legfrissebb verzióban és telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.


