ÁSZF
Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)
I. Bevezető rendelkezések
1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett www. spalakorijoga.hu honlapon – továbbiakban:
honlap – nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
5. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a www. spalakorijoga.hu honlap szolgáltatásainak
igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződésre.
II. Szolgáltató adatai
Cégünk adatai:
Cég neve: ABM Trade Bt.
Székhelye: 2096. Üröm, Huszár u 5.
Postacíme: 2096. Üröm, Huszár u 5.
Adószáma: 20616078-2-13
Cégjegyzékszáma: 13-06-068809
Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
Cég bankszámlaszáma: 11703051-21456798
Képviselő neve: Soltó Kriszta
Honlap címe: www.kriyoga.hu
E-mail cím: kriszta@kriyoga.hu
Telefonszám: +36307404040

(továbbiakban: Szolgáltató)

III. A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)
1. Online életmódprogramban való részvétel 3/6/12 havi rendszerben.
A Szolgáltató az alábbi online bérletkonstrukciókat biztosítja a Felhasználó számára.
Életmódcsomag 3 hónapra: 18.000,- Ft,
Életmódcsomag 6 hónapra: 33.000,- Ft,
Életmódcsomag 12 hónapra: 60.000,- Ft
Amennyiben Ön első alkalommal jár oldalunkon 10 napig ingyenesen részt vehet a jógaórán és
kipróbálhatja a szolgáltatást.

Kedvezményezett: AMB TRADE Bt.
Számlaszám.: 11703051-21456798
Közlemény: a vásárolni kívánt szolgáltatás

A táborokra való jelentkezés a kriszta@kriyoga.hu e-mail címen, vagy a www.kriyoga.hu weboldalon
keresztül történik, melyet a Szolgáltató e-mailben igazol vissza. A tábor díjának megfizetése banki
átutalás útján lehetséges a visszaigazoló e-mailben megadott adatokkal.
A fent említett kedvezményeket a Szolgáltató biztosítja a kedvezményre jogosult Felhasználó részére
a tanfolyamok igénybevételénél is.

IV. A szolgáltatások igénybevételének menete
1. A Felhasználó bármely Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételével elfogadja a jelen
ÁSZF-ben, illetve az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.
A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a regisztráció során, a tényleges megrendelés előtt is
ellenőrizheti és módosíthatja (pl. számlázási adatok módosítása).

V. Árak / fizetési lehetőségek
1. A szolgáltatások mindenkor érvényes árai a honlap „Órarend”/„Árak” menüpontja alatt található. A
Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani, mely a honlapon való
közzététel napján válik hatályossá. A díjak módosítása a már megkötött szerződésekre nem
vonatkozik, az kizárólag a közzétételt követően megkötött szerződések szerinti díjakra irányadó. A
szolgáltatási díj módosításának közzététele a honlap „Órarend”/„Árak” menüpontja alatt történik. A
tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:



0 Ft-os ár,
kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár.

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a szolgáltatás valós díjon való igénybevételének
lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy igénybe veszi valós díjon a
szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
2.

A Felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton
kapja meg a Szolgáltatótól az általa megadott e-mail címre. A Felhasználónak a fogadói oldalon
kötelessége gondoskodni arról, hogy minden a Szolgáltató által küldött elektronikus úton történő
számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. E-mail cím
változása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatót azonnal elektronikusan írásban és
jogérvényesen levélben értesíteni. Felhasználó köteles legkésőbb 7 nappal a számlázás előtt a
változásokról a Szolgáltatót értesíteni.

VI. A honlapon üzemelő online shopból való vásárlás
A honlapon működő online shopban a vásárlás nem regisztrációhoz kötött.
1.

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt terméket. Az egyes
termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét, kiszerelését, árát. A fényképeken látható
kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön
kiemelésre kerül.

2.

Kosárba helyezés

A termék kiválasztása után Ön a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezhet terméket a kosárba
anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba
helyezés nem minősül ajánlattételnek.
Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy vigye egerét a „Kosár” feliratra, majd a
megjelenő fülben kattintson a „Tovább a pénztárhoz” gombra.

3.

A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap jobb felső részén található „Kosár” segítségével nézheti meg a
Kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék
darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően
megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett
termékek árát is.
Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a
pénztárhoz” gombra kattintva folytathatja a vásárlást.

4.

Vásárlói adatok megadása

A „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően a „Pénztár” oldalra jut, ahol a megrendelés
leadásához a számlázáshoz, szállításhoz szükséges információkat és a fizetési módot kell megadni.

5.
A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt
termékeknek, valamint adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva
zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről
szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén
Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát
megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén –
fizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF szerint a
megrendelés leadását követő munkanap végéig nem igazolja vissza a Szolgáltató, Ön mentesül az
ajánlati kötöttsége alól.

6.
Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Szolgáltató legkésőbb az Ön
ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A

szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a
megrendelés során megadott e-mailcímhez kapcsolódó levelezőrendszerben hozzáférhetővé válik.

7.
Fizetési módok
A megrendelt termékek vételára banki átutalással kerül kiegyenlítésre. A banki átutaláshoz szükséges
adatokat a megrendelésről küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza.
A megrendelt termékek átvétele
VII. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
1. A Felhasználó az Adatvédelmi Tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes
adatainak kezeléséhez.
VIII. Fogyasztóvédelmi rendelkezések
1.

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi
elérhetőségeken terjesztheti elő:
– email: kriszta@kriyoga.hu
– postai úton: 2096, Üröm, Huszár u 5,
Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való
tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó
számára:
– Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a
lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt
a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
– Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó
eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető
testületnél.
IX. Egyéb rendelkezések
1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét
megkezdte, elállásra nem jogosult.
2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor
megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat
saját kockázatára veszi igénybe.
4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon
való közzététellel válik hatályossá, azzal, hogy a módosítás kizárólag a közzétételt követően
megkötött szerződések vonatkozásában irányadó.
5. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét
kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. törvény), a 2001. évi CVIII.
törvény, valamint a 45/2014. (II.26.) Korm. r. rendelkezései az irányadóak.

IMRESSZUM
Cég neve: ABM Trade Bt.
Székhelye: 2096. Üröm, Huszár u 5.
Postacíme: 2096. Üröm, Huszár u 5.
Adószáma: 20616078-2-13
Cégjegyzékszáma: 13-06-068809
Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
Cég bankszámlaszáma: 11703051-21456798

