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1.§ A szolgáltató neve, székhelye 

Szolgáltató: Hölgyválasz Tánciskola és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 01-09-871265 

Székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 41. 

A továbbiakban: Szolgáltató 

 

2.§ Hatályossági kör 

2.1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 2008. szeptember 
15. napjától határozatlan ideig hatályos. 

2.2. Az ÁSZF a Szolgáltató minden fogyasztójára (továbbiakban: Fogyasztó) 
érvényes, a fogyasztó részéről történt legutóbbi díjbefizetés (mint ráutaló 
magatartás) idejében hatályos megfogalmazás szerint, melyet minden esetben a 
Szolgáltató székhelyén kihelyezett aktuális hirdetmény, valamint a Szolgáltató 
honlapja tartalmaz. 

2.3 A 4.3 pontban meghatározott szerződéses jogviszonyban álló Fogyasztókon 
kívül az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan személyre is, aki a Szolgáltató 3.1 
pontban meghatározott szolgáltatásait a 4.3 pontban meghatározott szerződéses 
jogviszony nélkül veszi igénybe, valamint aki a 8.1 pontban meghatározott 
szolgáltatási területen tartózkodik.  

2.4 ÁSZF-ben meghatározott jogok csak a 4.3 pontban meghatározott 
szerződéses jogviszonyban álló Fogyasztóknak járnak, illetve a Szolgáltató az 
ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségei csak az ilyen jogviszonyban álló 
Fogyasztóval szemben állnak fenn. 

2.5. Az ÁSZF ezen felül a Szolgáltatóra, továbbá a vele kapcsolatban álló, a 2.2. 
pontban meghatározott hatályossági körben szolgáltatást nyújtó alvállalkozóira, 
üzleti partnereire terjed ki. 

2.6. A Szolgáltató az ÁSZF változásait a hirdetményeiben és a honlapján 
(www.holgyvalasz.hu) teszi közzé. 

2.7. Az ÁSZF-fel ellentétes vagy ettől eltérő fogyasztói igények nem fogadhatók 
el, kivéve abban az esetben, ha ebbe a Szolgáltató előzetesen, írásban 
kifejezetten beleegyezik. 

2.8. A Szolgáltató a szolgáltatást a Magyar Köztársaság területén nyújtja. 
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3.§ A Szolgáltatás, annak igénybevétele és díja  

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, elsődlegesen tánctanfolyamok 
szervezése (továbbiakban: Szolgáltatás), amely mellett a Szolgáltató további 
kiegészítő szolgáltatásokat nyújthat térítésmentesen vagy térítés ellenében. A 
Szolgáltató ezen szolgáltatások folytatólagos fenntartását nem garantálja, azok 
ezen szerződés részét nem képezik. 

3.2. A Szolgáltatás igénybevételére a regisztrációs lap kitöltésével lehet 
jelentkezni a Szolgáltató honlapján (lásd 2.4. pont) keresztül, vagy személyesen, 
a Szolgáltató székhelyén.  

3.3. Az 5.2 pont alapján nyújtott speciális Szolgáltatást kivéve a Szolgáltatás 
díját, valamint az egyes díjtételekhez tartozó szolgáltatási szinteket a mindenkori 
árlista (továbbiakban: Árlista) tartalmazza, amely a Szolgáltató honlapján, 
továbbá a székhelyén kifüggesztett hirdetményen található. 

3.4. A jelentkezést a Szolgáltató bármilyen esetben, indoklás nélkül elutasíthatja, 
vagy a Szolgáltatás nyújtását – időarányos díjvisszafizetés mellett – annak 
megkezdése után is berekesztheti, szüneteltetheti, megszüntetheti, vagy további 
feltételhez kötheti. 

3.5. A Fogyasztó köteles a regisztrációs lapon a valóságnak megfelelő adatokat 
megadni. Ha a Fogyasztó valótlan adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a 
jogszerűtlenül igénybe vett kedvezményeket – a késedelmi kamatok 
felszámításával – visszamenőleg is felszámítani. 

 

4.§ A szerződés létrejötte  

4.1. A Szolgáltató weboldalán és székhelyén feltüntetett árak és kondíciók 
önmagukban nem tekintendők ajánlatnak.  

4.2. Ha a Fogyasztó jelentkezését a Szolgáltató honlapján jelzi, az a Polgári 
Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) 211.§ értelmében vételi ajánlatot tesz. Az 
ajánlattételt követően a Fogyasztó az ajánlat beérkezéséről elismervényt kap, ez 
tekinthető a Szolgáltató részéről az ajánlat elfogadásának.  

4.3. A szerződés a Szolgáltató és a Fogyasztó között akkor jön létre, amikor a 
Szolgáltató a jelentkezést elfogadja és a Fogyasztó az aktuális Árlista vagy az 5.2 
pontban meghatározott hirdetmény szerinti szolgáltatási díjat kifizeti. Az 
elfogadásról a Szolgáltatónak nem szükséges magyarázatot adnia a Vásárló felé 
(a vásárló erről a Ptk. §151 értelmében mond le). Ha a Szolgáltató nem tudja a 
Fogyasztó ajánlatát elfogadni, ezt közli vele.  

4.4 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Fogyasztó jogosultságát 
megvizsgálja, és adott esetben a rendelést ne teljesítse, részben teljesítse, 
további feltételekhez kösse, vagy más árkategóriába sorolja be. 
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4.5. A Szolgáltató honlapján, illetve más hirdetményben közzétett egyes 
tanfolyamok időpontjának esetleges módosulásáról a Szolgáltató legkésőbb a 
soron következő tanfolyami alkalmat megelőző 3 napon belül, illetve rendkívüli 
esetben (beleértve tanár betegsége, harmadik fél által okozott váratlan 
nehézség, amely miatt a csoport nagyobb részének részvétele a foglalkozáson 
ellehetetlenül, és vis major), a legkorábbi lehetséges időpontban tájékoztatást 
küld a regisztrációs felületeken megadott elérhetőségekre.  

 

5.§ Klubrendszer 

5.1. A fő ár–szolgáltatás struktúra, amely keretében a Szolgáltató a Szolgáltatást 
nyújtja, a klubrendszer (továbbiakban: Klubrendszer). A Klubrendszer keretében 
nyújtott Szolgáltatás árait és kondícióit az Árlista tartalmazza. 

5.2. A Szolgáltató, a Klubrendszer keretén kívül nyújtott Szolgáltatást speciális 
feltételek mellett teszi elérhetővé. A Szolgáltató ezeket a speciális feltételeket 
mindig a Szolgáltatás bemutatására szolgáló weboldalakon és hirdetményekben 
teszi közzé. A Klubrendszeren kívül nyújtott Szolgáltatásra nem vonatkoznak az 
Árlistában meghatározott kondíciók, valamint a Szolgáltató nem vállal garanciát, 
hogy az ilyen Szolgáltatás ára nem változik a meghirdetetthez képest. 

5.3. A Klubrendszer egy zártkörű klubtagsági rendszer. A tagság a Szolgáltató 
regisztrációs lapjának kitöltésével és aláírásával, valamint az első tagdíj 
befizetésével (mint ráutaló magatartással) jön létre. A tagság a Fogyasztó, illetve 
a Szolgáltató részéről történő felmondásig, de legalább a befizetett díjakkal 
lefedett időszak végéig tart, kivéve ha – az ÁSZF-ben meghatározott esetekben, 
illetve a felek erre irányuló megállapodása alapján – visszatérítés történik, amely 
esetben a visszatérítéssel érintett időszak kezdetéig tart. 

5.4. A Klubrendszer keretében befizetett tagdíjakból visszatérítés kizárólag a 
Szolgáltató hibájából véglegesen elmaradt tanfolyam esetén kérhető. Az 
Árlistában meghatározott esetekben a Szolgáltató visszatérítést nyújt, de ennek 
a feltételei díjfizetési ciklusonként változhatnak. 

5.5. A Szolgáltató által a Klubrendszer keretében nyújtott Szolgáltatás korlátlan 
részvételt nyújtó módozata egy lehetőség a Szolgáltató által szervezett 
tanfolyamokon való részvételre időbeli megkötés nélkül. Ez ellenben nem ad 
lehetőséget arra, hogy a Fogyasztó a tudásszintjét meghaladó szintű órákon 
vegyen részt. A szintek és a szintkülönbség megállapítása kizárólag a 
tanfolyamokat tartó oktató joga és felelőssége. A korlátlan részvétel nem jelent 
garanciát arra, hogy egy adott Fogyasztó minden tanfolyamon részt is tud venni 
(így kizáró ok különösen az azonos időben lévő tanfolyamok léte), illetve, hogy a 
tudásszintjének és igényének megfelelő tanfolyam folyamatosan megszervezésre 
is kerül. 

5.6. A Fogyasztó feladata, hogy jelezze részvételi igényét a Szolgáltató által 
szervezett egyes tanfolyamokon. A tanfolyamok kötött létszámúak, így a 
jelentkező Fogyasztók a jelentkezés sorrendjében kapnak lehetőséget a 
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tanfolyamon való részvételre. Abban az esetben, ha a csoport megtelik, a 
Szolgáltató a részvételi szándékot visszautasíthatja.  

5.7. A Szolgáltató a Klubrendszer keretén belül a Fogyasztó számára mindig 
biztosít legalább a tagsági módozatának megfelelő részvételi lehetőséget. 
Amennyiben a Fogyasztó számára nem áll rendelkezésre a tagsági módozatának 
megfelelő és tudásszintjét megközelítő Szolgáltatás, és a Fogyasztó a tagsági 
viszonyát felmondja, annyiban a Szolgáltató köteles visszatéríteni a tagdíj 
időarányosan fennmaradó részét. 

 

6.§ Esedékesség és fizetés  

6.1. A Fogyasztó az esedékes díjakat kifizetheti a honlapon biztosított lehetőség 
igénybevételével, vagy átutalással, illetve személyesen készpénzben a 
jelentkezéssel egyidejűleg, illetve azt követően is.  

6.2. A Fogyasztó köteles a jelentkezés és regisztráció folyamán kiválasztott 
tagsági módozat Árlista vagy hirdetmény szerinti díját legkésőbb az első 
foglalkozáson való részvétel előtt megfizetni. 

6.3. Amennyiben a Fogyasztó a díjfizetéssel késik, úgy a Szolgáltató jogosult 
késedelmi kamatot követelni. A késedelmi kamat a Ptk. 301.§ (1) bekezdése 
alapján a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes 
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat. A Szolgáltató követelheti a 
késedelmi kamatot meghaladó kárát is. 

6.4. A Fogyasztó csak annyiban és olyan mértékben jogosult jóváírásra, 
visszatérítésre, amennyiben és amilyen mértékben azt az ÁSZF, vagy az Árlista 
előírja, és amennyiben és amilyen mértékben ellenigényét jogszerűen 
megállapítják, és az kétségbe nem vonható, továbbá a Szolgáltató azt elismeri.  

6.5. A jogszerűen előírt jóváírások minden esetben a jóváírásra jogot adó 
eseményt követő díjfizetési időszakot érintően kerülnek beszámításra. 

6.6. A Szolgáltató visszatérítést kizárólag a hatályos jogszabályokban, az ÁSZF-
ben, valamint az Árlistában és az 5.2 pontban meghatározott hirdetményben 
megjelölt esetekben ad. 

 

7.§ Részvétel 

7.1. Az egyes foglalkozásokon való részvétel jogát a Fogyasztó az Árlistában 
vagy az 5.2 pontban meghatározott hirdetményben meghatározott konstrukciók 
díjának határidőre történő megfizetésével, illetve a részvételi szándék 
kinyilvánításával és annak a Szolgáltató részéről történő megerősítésével szerzi 
meg. 
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7.2. A Fogyasztó köteles a részvételi jog ellenőrzése végett, a Szolgáltató 
alkalmazottjának kérésre bemutatni az érvényes tagságot vagy részvételi 
jogosultságot igazoló dokumentumot.  

7.3. Amennyiben a Fogyasztó hagyományos, elektronikus beolvasásra nem 
alkalmas tagsági vagy részvételi kártyát kap, a kiválasztott foglalkozást 
megelőzően, a recepción tudja igazolni a részvételi jogosultságát, és erről 
igazolókártyát kap. Az igazolókártyát a foglalkozás helyszínén, a foglalkozás ideje 
alatt át kell adni a foglalkozás vezetőjének. Ha a Fogyasztó igazolókártyával nem 
rendelkezik, el kell hagynia a helyiséget. 

7.4. Ha a Fogyasztó vonalkóddal, mágnescsíkkal vagy RFID alapú elektronikus 
azonosítóval ellátott tagsági vagy részvételi kártyát kap, a foglalkozást 
megelőzően a megfelelő ellenőrző készülék segítségével regisztrálnia kell magát 
a részvételi jog ellenőrzése végett. Amennyiben a Fogyasztó nem kapott külön 
tájékoztatást ennek mikéntjéről, illetve technikai problémákba ütközik, annyiban 
segítséget kell kérnie a Szolgáltató alkalmazottaitól vagy a foglalkozás 
vezetőjétől. Ha az ellenőrzés a recepción történik és a Fogyasztó a bejelentkezés 
után igazolókártyát kap, azt a foglalkozás helyszínén, a foglalkozás ideje alatt át 
kell adni a foglalkozás vezetőjének. Ha a Fogyasztó igazolókártyával nem 
rendelkezik, el kell hagynia a helyiséget. 

7.5. A Fogyasztó előzetesen köteles személyesen bejelentkezni a recepción, 
abban az esetben, ha valamely, a Szolgáltató által biztosított foglalkozáson, vagy 
más, a Szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja által közvetlenül felügyelt 
rendezvényen, programon vesz részt. 

7.6. A foglalkozásokra alkalmas helyiségek használatának részletes szabályait a 
helyiségekben kifüggesztett, az adott terem speciális technikai adottságainak 
megfelelő teremszabályzat (továbbiakban: Teremszabályzat) tartalmazza. A 
Fogyasztó köteles a Teremszabályzat megismerésére és betartására. A 
Teremszabályzat be nem tartása egyes szolgáltatások, lehetőségek, és 
kedvezmények megvonását vonhatja maga után, illetve különlegesen súlyos 
esetben akár a Szolgáltató részéről történő azonnali felmondást eredményezhet. 

 

8.§ Szolgáltatási terület, azonosítási kötelezettség, károkozás 

8.1. A Szolgáltatás nyújtására kijelölt – a honlapon és más hirdetményekben 
feltüntetett – helyiségekben, valamint ezek előtereiben, közlekedőin, 
mellékhelyiségeiben tartózkodni kizárólag érvényes Klubtagsággal lehet, kivéve a 
tagság iránti érdeklődés, illetve regisztráció esetét, valamint azt az esetet, ha az 
adott helyiség teljes egészét a Szolgáltató harmadik fél részére bérbe adta és a 
Bérlő vállalta az említett területen tartózkodó személyek után a felelősséget. 

8.2. A 8.1. pontban meghatározott területen történő bármilyen rendzavarás 
esetén a rendzavarónak felszólításra el kell hagynia a területet. A rendzavarás 
tényét a Szolgáltató alkalmazottai állapíthatják meg. A rendzavarás tényéről 
jegyzőkönyvet kell felvenni. 
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8.3. A Fogyasztó külön előzetes kérésére, a Szolgáltató jelen lévő alkalmazottai 
engedélyezhetik, hogy a Fogyasztó vendégei a 8.1. pontban meghatározott 
területen várakozzanak, feltéve, ha az a többi Fogyasztó és a Szolgáltató 
érdekeit nem sérti. 

8.4 A Szolgáltató kötelezheti a 8.1 pontban meghatározott területre lépő 
személyeket, hogy az ingatlan, ingóságok és a többi ügyfél biztonsága érdekében 
hitelt érdemlően azonosítsák magukat. Ennek megtagadása esetén az érintett 
személyeknek a Szolgáltató felügyelete alatt álló területet haladéktalanul el kell 
hagyniuk. Ennek megtagadása esetén a Szolgáltató az érintett személyek 
eltávolításáról intézkedhet, az esetleges biztonsági, hatósági intézkedés, jogi 
képviselet, valamint minden hatósági és bírósági eljárás költségét, illetve az 
esetleges költségeket és okozott kárt 8.5 pontban meghatározott keretek között 
az érintett személyek – kiskorú esetén az érintett személy nevelője, gyámja 
kötelesek megfizetni. A Szolgáltató ezeket a költségeket a felelős személyekre 
hárítja, illetve rajtuk végrehajttathatja.  

8.5 Ha a Szolgáltató a 8.4 pontban megjelölt okokból egy személyt kiutasít, és 
biztonsági, vagy hatósági intézkedés szükséges az eltávolításához, akkor erről 
jegyzőkönyvet vesz fel, a járulékos költségeket és a károkat az érintett személy 
köteles megfizetni. Amennyiben az intézkedés más ügyfelek előtt történik meg, 
ez a Szolgáltató jó hírnevét hátrányosan befolyásolja, így az kárt okoz. Ennek 
összegét a Szolgáltató egységesen a helyszínen jelenlévő ügyfelenként a 
mindenkori teljes, legmagasabb összegű bérletkonstrukció egyhavi díjának 
(továbbá: Tagsági Díj) ötszörösében határozza meg. 

8.6 Amennyiben egy személy a 8.1 pontban meghatározott területen a 
Szolgáltató ügyfeleinek kárt okoz, ezzel a Szolgáltató jó hírnevét hátrányosan 
befolyásolja, amivel a Szolgáltatónak kárt okoz. Ennek összegét érintett 
ügyfelenként a mindenkori Tagsági Díj tízszeresében határozza meg, kivéve 
lopást és személyi sérüléssel járó eseményeket. Lopás esetén a Szolgáltató jó 
hírnevében okozott kárt a mindenkori Tagsági Díj ötvenszeresében, valamint 
személyi sérüléssel járó eseményeknél érintett ügyfelenként a mindenkori 
Tagsági Díj százszorosában, az ügyfél halála vagy maradandó 
egészségkárosodása esetén ügyfelenként a mindenkori Tagsági Díj 
háromezerszeresében határozza meg. 

8.7 Amennyiben valaki engedély, érvényes napijegy vagy érvényes tagsági 
viszony vagy más részvételi jog nélkül tartózkodik a 8.1 pontban meghatározott 
területen, az aktuális teljes napi részvételre jogosító díja(ka)t (továbbá: Napidíj), 
valamint a mindenkori Napidíj ötszörösének megfelelő pótdíjat köteles fizetni, 
illetve a 8.4 pont alapján haladéktalanul azonosítani köteles magát. 

 

9.§ A szerződés megszüntetése 

9.1. A Klubrendszer keretén belül a Fogyasztó jogosult a szerződéstől indoklás 
nélkül, a Szolgáltatás tényleges igénybevételének első alkalmával, a foglalkozás 
első napján elállni, amennyiben az első foglalkozáson időben megjelent, azon 
részt vett, és korábban még nem vett igénybe szolgáltatást a Szolgáltatónál, és 
ezen szerződésben, valamint a Teremszabályzatokban és az Árlistában 
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meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelt és a Szolgáltató 
nem kezdeményezte a szerződés felbontását a Fogyasztónak felróható okból. Az 
elállás módja a kilépési nyilatkozat kitöltése, amely a recepción szerezhető be. 
Az elállás a Fogyasztó egyoldalú nyilatkozata, amely az előírtaknak megfelelően 
kitöltött kilépési nyilatkozattal, és annak a recepción, a Szolgáltató 
alkalmazottjának történő leadásával válik érvényessé. Ebben az esetben a 
befizetett tagdíj teljes egészében visszajár. 

9.2. A Fogyasztó bármikor, indoklás nélkül jogosult a szerződést felmondani. A 
felmondás módja a kilépési nyilatkozat kitöltése, amely a recepción szerezhető 
be. A felmondás a Fogyasztó egyoldalú nyilatkozata, amely az előírtaknak 
megfelelően kitöltött kilépési nyilatkozattal, és annak a recepción, a Szolgáltató 
alkalmazottjának történő leadásával válik érvényessé. Ebben az esetben a 
befizetett tagdíjak, vagy azok egy része csak a befizetés idejében érvényes 
Árlistában vagy az 5.2 pontban meghatározott hirdetményben meghatározott 
módon és mértékben járnak vissza. A szerződés Fogyasztó részéről történő 
felmondása a Fogyasztót nem mentesíti a szerződés hatálya alatt felmerült 
díjfizetési kötelezettsége alól. 

9.3. A Fogyasztó rendzavaró, illetve károkat okozó viselkedése miatt a 
Szolgáltató jogosult egyoldalúan, indoklási kötelezettség nélkül, azonnali 
hatállyal felmondani a szerződést.  

9.4. A Szolgáltató abban az esetben, ha a Fogyasztó tevékenysége, vagy annak 
hiánya miatt kár fenyegeti, amelyről a Fogyasztót a rendelkezésre álló 
kommunikációs csatornákon keresztül tájékoztatta, és a fenyegetés ennek 
ellenére sem szűnt meg, a Szolgáltató jogosult a szerződést egyoldalúan, 
indoklási kötelezettség nélkül, azonnali hatállyal felmondani. 

9.5. A Fogyasztónak a neki felróható okból történő felmondás esetén nem jár 
visszatérítés. 

9.6. Amennyiben a Fogyasztó által a Szolgáltatónak fizetett összeg az okozott 
károkat nem fedezi, a Szolgáltató jogosult a károkat – beleértve a szerződés és 
az aktuális Árlista vagy az 5.2 pontban meghatározott hirdetmény alapján a 
Szolgáltatónak járó, de ki nem fizetett díjakat és kamataikat – fizetési 
meghagyás és/vagy inkasszó útján behajtani, illetve a behajtás iránt egyéb 
intézkedéseket foganatosítani. 

 

10.§ Szolgáltatási garanciák 

10.1. A Szolgáltató nem vállal garanciát a meghirdetésre került, de még meg 
nem kezdett egyes kurzusok pontos dátumon való megindítására, illetve arra, 
hogy a kurzus az első megrendezett alkalom után folytatásra kerül. A 
tanfolyamok megindítását minden esetben gazdaságossági szempontok 
mérlegelése előzi meg, és ha nincsen kellő számú jelentkező, a kurzus 
megindítását a Szolgáltató egy későbbi időpontra helyezheti. 
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10.2. Ha 10.1 pontban foglaltaknak megfelelően egy tanfolyam a Fogyasztó 
díjfizetés időpontjában meghirdetetthez képest egy későbbi időpontban kerül 
elindításra, az érintett Fogyasztónak lehetőségük van a klubtagságuk 
érvényességének kezdetét a tanfolyam tényleges kezdetének napjára 
módosítania, feltételezvén, hogy korábban a Szolgáltatóval jogviszonyuk nem 
volt. 

10.3. A már megindított kurzus folyamatosságát a Szolgáltató a kurzus idejének, 
létszámának és – a szakmában elfogadott keretek között – a szintjének 
megváltoztatásával, összevonásokkal is biztosíthatja, indokolt esetben a 
szokásostól eltérő helyszínen is. 

10.4. Ha a Fogyasztó egy konkrét kurzusra szóló tagsági módozatot választott, 
és a Szolgáltató csak a 10.3. pontban foglaltak szerint nyújt lehetőséget a 
Szolgáltatás igénybevételére, valamint a Fogyasztó a tagsági módozata alapján 
más foglalkozáson nem tud részt venni, és a Fogyasztó jelzi, hogy fel kívánja 
mondani a szerződést, akkor a Fogyasztó egyszeri időarányos visszatérítésre 
jogosult a 10.3-ban foglalt intézkedéssel érintett időszakra. 

10.5. A Fogyasztó az esetlegesen fellépő hiányosságokat haladéktalanul, írásban 
közli a Szolgáltatóval. Ha a Szolgáltató által okozott kár lép fel, azt a Szolgáltató 
a Fogyasztó kérésének megfelelően megtéríti, vagy jóváírja. 

10.6. Ha a Szolgáltató által okozott kár megtérítése vagy jóváírása sikertelen, 
ráadásul a Szolgáltató nem áll készen, vagy nincs abban a helyzetben, vagy 
késlekedik a túl szigorú határidők miatt, olyan okokért, amilyenekért 
felelősséggel tartozik, a Fogyasztó jogosult az esetleges kárpótlási igények 
ellenére a szerződéstől elállni, a befizetett díjakat időarányosan visszakövetelni. 

 

11.§ Adatvédelem 

11.1. A Személyes adatok kezelésének gyakorlatáról, a Fogyasztók személyes 
adatokkal kapcsolatos jogairól és lehetőségeiről az Adatvédelmi Tájékoztató ad 
átfogó tájékoztatást, amely megtalálható a Szolgáltató székhelyén, valamint 
letölthető a Szolgáltató honlapjáról. 

 

12.§ Felelősség  

12.1. A Szolgáltató a vásárolt Szolgáltatás értékéig felel a szándékos vagy a 
durva óvatlanság okozta károkért, melyek a hiányosságok rosszhiszemű 
elhallgatásaiból adódnak. 

12.2. A Szolgáltató kizárja saját felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele közben 
a Fogyasztó egészségi állapotában bekövetkezett változásokkal kapcsolatban. A 
Fogyasztó kizárólag saját felelősségére vesz részt a foglalkozásokon.  
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12.3. A nagykorúságot el nem érő Fogyasztó szülei, gondviselője felelősségére 
vehet csak részt a foglalkozásokon. A Szolgáltató – törvényi felhatalmazása nem 
lévén – nem vizsgálja a Fogyasztó nagykorúsági státuszát, valamint a szülői, 
gondviselői engedély meglétét. 

12.4. A Fogyasztó vagyonában a Szolgáltatónak fel nem róható okból keletkezett 
károk – így különösen harmadik fél által okozott rongálás, lopás, vagy egyéb kár 
– esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget, de annak felderítésében, valamint 
a kár harmadik fél részéről történő megtérítésének kikényszerítéséhez minden – 
más kötelezettségét nem sértő, valamint külön költségekkel nem járó – 
információt megad. 

12.5 A Szolgáltató jogosult a székhelyén, a honlapján, az ingó- és az 
ingatlantulajdonában, a bérleményében, az intellektuális tulajdonában okozott 
károk, valamint az alvállalkozói, a partnerei, a segítői részére, a Szolgáltató 
tevékenységével kapcsolatosan okozott károk esetén eljárni, az okozott kárt a 
károkozó befizetéseiből levonni, bankszámlájára inkasszót benyújtani, illetve 
más, jogszabály által elfogadott behajtási módszerrel élni. 

13.§ Záró rendelkezések  

13.1. Minden az ÁSZF-ben, és más szerződésben, nyilatkozatban, valamint 
egyéb – az ÁSZF-ben hivatkozott – hirdetményekben nem szabályozott 
kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók. 

13.2 Elsődlegesen az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. Minden az ÁSZF-nek 
ellentmondó, kommunikáció a Szolgáltató és alkalmazottai részéről, szóban, 
írásban, nyomtatott és elektronikus formában semmis, kivéve amennyiben az 
szerződés, vagy a Szolgáltató részéről kiadott hivatalos hirdetmény formájában 
történik, és az ÁSZF-től való eltérést explicit módon megjelöli. 

13.3. A Fogyasztó és a Szolgáltató az esetleges jogvitákat békés úton törekszik 
rendezni. Megegyezés hiányában a felek vitás ügyeinek rendezésére a Pesti 
Központi Kerületi Bíróságot jelölik meg. 

 

2008. július. 1. 
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