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Az Általános Szerződési Feltételek neve (a továbbiakban: „ÁSZF”)
Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában készült, nem kerül
megkötésre, nincs iktatva, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar
nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.
A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken
rendelkezésére állunk.
Jelen Ászf hatálya a Szolgáltató weblapján a https://womanselfbuilder.hu/ -ra és aldomain -en történő jogviszonyokra terjed ki.
Jelen Ászf folyamatosan elérhető a: https://womanselfbuilder.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon.
1. A Szolgáltató adatai
Szolgáltató: Szutorné Újvári Lenke E.V.
Címe: 1102 Budapest, Állomás u.6, fsz.3
Nyilvántartási száma;50889136
Adatkezelési nyilvántartási szám; NAIH-107472/2016
Adószáma; 67876741142
E-mail címe: info@woman-selfbuilder.hu, amely vevőkkel való
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési
címe:
Telefon száma; +36 30 456 6857
A Tárhelyszolgáltató neve és címe;
Tárhely.EU Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4/A. X. em. 241.;
Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 2. em.;
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E-mail: support@tarhely.eu;
Telefon: +36 1 7892789
2. Általános rendelkezések
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan személyesen nyújtott
konzultációra, valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, termék
vásárlásra, amelyet a Szolgáltató a woman-selfbuilding.hu és a
trening.woman-selfbuilder.hu weboldalakon nyújt.
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 A fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelet szabályozza.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés
nélkül is irányadók.
A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek,
nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem hozzáférhető, Az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §
alapján törlésre kerül.
Tájékoztatjuk, hogy nem alkalmazunk magatartási kódexet.
A szerződés nyelve magyar.
A jelen Szabályzat 2020. augusztus 1-től érvényes és visszavonásig
hatályban marad.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A
módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 8(nyolc)nappal a
weboldalon közzéteszi.
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A Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a
weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás
automatikusan érvényes.
A Felhasználó, amikor belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra,
vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, akkor is, ha nem
regisztrált felhasználó (nem iratkozik fel hírlevélre, ingyenes anyagok
letöltésére, nincs hozzáférése a zárt oldalakhoz) a Szabályzatban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a
weboldal tartalmának megtekintésére.
A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely
részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal
terjesztésének tekintetében.
Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének
letöltése, másolása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a
Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
3. Megrendelés menete és fizetési feltételek
A Megrendelő megrendelheti az alábbi szolgáltatásokat:
E-bookok, online tréningek, konzultációk (life coaching, szín és
stíultanácsadás szolgáltatásait), stíluscoachingot, képzéseket,
workshopokat, színkendőket, színkártyákat)
A fent felsorolt szolgáltatások (a továbbiakban: a „Szolgáltatások”) az
egyes oldalakon található megrendelő űrlapok alján elhelyezett, erre
szolgáló gombokra (pl. Megrendelem az e-bookot,
Jelentkezem a kurzusra)
Jelentkezem a coachingra,
www.woman-selfbuilder.hu
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Jelentkezem valamelyik szín és stílustanácsadó szolgáltatásra
Jelentkezem a stíluscoachingra, stb, történő kattintással rendelhetőek
meg a megrendelő űrlap kitöltését követően.
Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési
kötelezettsége keletkezik.
Időpontot egyeztetni telefonon, vagy emaiben szükséges, és lehet fizetni
a helyszíne konkrét és valós foglalás esetén.
Regisztráció/Vásárlás
A vásárlás során az alábbi adatokat szükséges megadnia;
Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait
megadni.
A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez
köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.
A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében,
más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A regisztráció/vásárlás során az alábbi adatokat szükséges
megadnia;
Vezetéknév;
Keresztnév;
E-mail cím;
Számlázási név;
Számlázási cím (város, irányítószám, utca, házszám).
Fizetési módok:
Banki átutalás,
Online bankkártyás fizetési mód (Barion);
www.woman-selfbuilder.hu
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Készpénz (helyszínen 100 %-ig biztos foglalás esetén, valamint a
termékek esetleges átadása esetén az előre egyeztetés szerint )
csak (Budapesten)
Minden szolgáltatás esetében kizárólag csak magyar (HUF) Ft-ban van
lehetőség fizetésre.
Átutalás esetén, az átutaláshoz szükséges adatokat a megrendelés
visszaküldő e-Mailben küldjük a vásárló részére
Az Online bankkártyás fizetés esetén átirányítjuk a Barion oldalára.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak
meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank
felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A megrendelés leadás előtt, kérjük tekintse át a jelen ÁSZF
rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót.
A megrendelés befejezéséhez a jelölőnégyzet kipipálásával a Megrendelő
kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek
ismeri el, továbbá, hogy az Adatkezelés Tájékoztatót elolvasta és
megértette, és hozzájárul az abban foglalt adatkezeléshez.
Amennyiben a Bankkártyás fizetés sikeresen lezajlott, úgy a megrendelést
visszaigazoló e-mail egyben a teljesítés megkezdéséről szóló
visszaigazoló e-mailként érkezik meg a Megrendelőhöz, melyben a
megrendelt Szolgáltatás megnevezése, a fizetési mód, a végösszeg,
továbbá az elektronikus számla is megtalálható.
Online elérhető oktatóanyag vásárlása esetén ezzel egy időben, emailben a Megrendelő megkapja az oktatóanyaghoz a hozzáférési
adatokat, továbbá a sikeres tranzakcióról a bankkártyás fizetés
szolgáltatója, a Barion is küld e-mailt.
www.woman-selfbuilder.hu
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A sikeres fizetést követően tehát a Szolgáltatásokat a Megrendelő egy, a
nevére automatikusan vagy manuálisan létrehozott felhasználói fiókkal
(e-mail cím és jelszó) éri el a https:// trening.woman-selfbuilder.hu/
oldalon bejelentkezve.
Kérjük, az elküldés előtt ellenőrizze, hogy rendelése mindenben
megfelel-e szándékának.
Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy nem
érkezett meg a visszaigazoló e-mail, kérjük azt haladéktalanul jelezze
felénk az info@woman-selfbuilder.hu e-mail címen!
A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott
adatokra, rendelési adatokra visszavezethető problémáért, szállítási
késedelemért semminemű felelősség nem terheli.
Adatbeviteli hibák kijavítása Az adatbeviteli hibák javítására a
Megrendelésre szolgáló gombra történő kattintás előtt bármikor
lehetőség van.
A megrendelt Szolgáltatást a Megrendelő egy, a nevére automatikusan
létrehozott felhasználói fiókkal (e-mail cím és jelszó) éri el a https://
trening.woman-selfbuiler.hu/ oldalon bejelentkezve.
Ezen az oldalon belül a Profilom menüpont alatt van lehetőség
bejelentkezési és egyéb személyes adatok módosítására.
Amennyiben a megrendelés elküldését követően szeretne bármin
változtatni, úgy azt kérjük, haladéktalanul jelezze felénk az info@womanselfbuilder.hu e-mail címen, vagy bármikor, a megrendelés visszaigazoló
e-mailre küldött válasz e-mailben.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha
Felhasználó a jelszavát elfelejti a zárt oldalakon, vagy az illetéktelenek
számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé
válik.
www.woman-selfbuilder.hu
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Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért
nem teljesíti, mert a megrendelt Szolgáltatást nem áll módjában nyújtani,
köteles erről a Megrendelőt azonnal, de legkésőbb két munkanapon
belül tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget
haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.
4. Vételár
A vételár mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett összeg,
amely alanyi adómentes összeg, így az mindig a végső vételár is.
A megrendelhető termékek esetében (színkendők, színkártyák) a vételár
nem tartalmazza a szállítási költséget, ez még a vételárhoz hozzáadódik.
A költségek a Magyar Posta/ belföldi csomag szállítási költségeinél
megtekinthetők.
A Weboldalról megrendelhető szolgáltatások árainak változtatásának
jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalakon
való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás
időpontjában már megrendelt szolgáltatásokra nem vonatkozik.
5. 100 %-os pénz visszafizetési garancia online termékek
esetében
Online elérhető termékeink esetében, mint e-bookok, tréningek,
workshopok 100 % pénz visszafizetési garanciát vállalunk, ha a termék
nem, vagy nem teljesen egyezett meg a leírásban foglaltakkal és Ön
elégedetlen vele.
Kérjük, hogy az ilyen jellegű igényét az Online termék megtekintését
követő 14 napon belül jelezze e-maiben az; info@woman-selfbuider.hu
címen.
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6. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról
• A szolgáltatás nem teljesítése esetekben
A magánszemély fogyasztót megilleti a 14 munkanapos elállási, illetve
szerződésfelmondási jog, még a szolgáltatás TELJESÍTÉSE ELŐTT.
A szerződés felmondását, vagy a szerződéstől való elállási szándékot egy
egyszerű szöveges emailben kérem jelezni a info@woman-selfbuider.hu
címre elküldve.
Összegezve:
Ha még nem történt utalás, vagy nem az ügyfél még nem vett részt a
konzultáción, workshopon, nem kapta meg a hozzáférést a Tréning
belépési oldalhoz.
A nem magánszemély, cégnévre/vállalkozásnévre kiállított számlát
kérő ügyfeleket a törvény értelmében nem illeti meg a 14 napos
elállás joga.
• A szolgáltatás teljesítése utáni esetekben
A magánszemély fogyasztó nem jogosult a 14 munkanapos elállási,
illetve szerződésfelmondási jogával élni, a teljesítés megkezdése után.
Ha hozzáférést kap a felhasználó az Online oldalhoz, akkor már nem
élhet a 14 napos elállási, vagy szerződésfelbontási jogoddal, mert ez a
jog a teljesítéssel egyidejűleg megszűnik.
De ott van a 100 %-os pénz visszafizetési garancia!
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