ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint vásárló az www.yogina.hu címen elérhető honlap használatával
kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján
megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója
kíván lenni az Online Jóga szolgáltatásunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az
Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti
magára nézve.
Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel
szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.
1. Üzemeltetői adatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cégnév: Kovács Virginia E.V.
Székhely: 6000 Kecskemét Bakócz Tamás utca 4. 1/13
Adószám: 55660934-01-23
Nyilvántartási szám: 54375989
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: g.doricsak.virginia@gmail.com
Telefonos elérhetőség: +36 20 313 7768
Számlaszám: 11732002-21433481
Nyilvántartásba vevő hatóság: Kecskeméti Cégbíróság

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: Nexodot Kft., zsolt.horvath@nexodot.hu, +36705115440
A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.
2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
Online jóga oktatás. Amely két kontrakcióban érhető el:
- Heti előfizetés
- Havi előfizetés

3. Vásárlási információk:
•
•
•

•
•
•

A megjelenített oktató videók kizárólag a www.yogina.hu weboldalon keresztül,
online vásárolhatók meg.
Az oktató videókra vonatkozóan megjelenített árat áfát nem tartalmaznak. (Alanyi
Adómentesség)
Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható
gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az
üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés
visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás
lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a
szerződéstől való egyoldalú elállás joga.
A weboldalon a vásárló két szolgáltatás közül tud választani.
A szolgáltatás mellett megtekintheti a tartalmi feltételeket és az árakat.
Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok
között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

4. A vásárlás menete
•
•
•
•

Az online órák megvásárlásához, regisztráció szükséges a www.yogina.hu weboldalon.
Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó Bejelentkezés
emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben
elküldjük Önnek.
A Belépést a „Bejelentkezés” menüpont segítségével végezheti el.
Az „Online jóga” menüpont alatt megtalálható a heti, illetve havi előfizetés lehetősége. Itt
a vásárló ki tudja választani a kívánt opciót.
1. Heti előfizetés: A heti előfizetés a vásárlás napjától egy héten keresztül
láthatóságot biztosít a teljen videótárra.
2. Havi előfizetés: A havi előfizetés a vásárlás napjától egy hónapon keresztül
láthatóságot biztosít a teljen videótárra.
Az „Előfizetek” gombra kattintva tud tovább lépni annak megvásárlásához. A vásárlás
véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. Ha ez megtörtént,
a „Fizetés” gombra kattintva lehetséges a vásárlás rögzítése.

•

A következő oldalon a szükséges bankkártya adatok megadásával tudja a vásárló
megvásárolni az általa kiválasztott szolgáltatást és a „Fizetés” gombbal véglegesíteni az
előfizetését.

•

A vevő számára a kiállított elektronikus számla, elérhetővé válik a „Profilom”
menüpontban.

5. Regisztráció
•
•
•
•

•
•

•

Az online órák eléréséhez regisztráció szükséges. Regisztráció után lehetséges a vásárlás
megkezdése.
A weboldalon a „bejelentkezés” menüpontra kattintva éri el a vevő a regisztráció
lehetőségét. A regisztrációhoz meg kell adni a felhasználó nevet, az email címet és a
használni kívánt jelszót.
A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A vevő
ezt követően a megadott email címre kap egy megerősítő emailt, mellyel véglegesíteni
tudja a regisztrációját az oldalon.
A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás
során a vevő felhasználó neve és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra
jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve
hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.
A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/
szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra.
A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem
biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben
megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a
regisztrációs adatbázisból.
A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet
regisztrálni.

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

6. Adatkezelés
Az üzemeltető a weboldal használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
bizalmasan kezeli.

7. Egyéb rendelkezések
1. Az üzemeltető felhívja a vevő figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét
megkezdte, elállásra nem jogosult.
2. Jelen ÁSZF elfogadásával a vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor
megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
3. Az üzemeltető felhívja a vevő figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat
saját felelőségére veszi igénybe.
4. Az üzemeltető bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen
honlapon való közzététellel válik hatályossá.
5. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy
egészét kizárólag az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában
felhasználni.
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. tv.), a 2001. évi CVIII.,
valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.

