Általános szerződési
szerz dési feltételek
Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a http://ertekelestuning.hu domain név összes
aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az
említett oldalakon elérhető,
ő, vagy onnan letölthető
letölthet anyagokra, információkra.
A Jogi Nyilatkozat érvényes 2018. május 10-től
10
visszavonásig.
Duchai Márta e.v. fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes
el
elő
bejelentés
nélküli és egyoldalú módosítására.

A honlap üzemeltetője
üzemeltető
Név: Duchai Márta e.v.
Cím: 1135 Budapest, Ambrus utca 3-5/A
3
Képviseli: Duchai Márta
Adószám: 68965239-1-41
41
Nyilvántartási szám: 52503346
Bankszámlaszám: 11600006-000000000-81354881
11600006
(Erste Bank)
Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős
felel személy: Duchai Márta
Kapcsolat:
E-mail cím: hello@ertekelestuning.hu
Telefonszám: +36 30 586 9536

A szolgáltatás leírása
A Szolgáltató az általa nyújtott marketing és vállalatvezetési tanácsadáson keresztül
segíti ügyfeleit a vendégelégedettség növelésében és ezzel jobb értékeléseket
érjenek el a Tripadvisoron.
A szolgáltatás célja, hogy az ügyfelek minél több elégedett vendéggel
v
rendelkezzenek, aki boldogan osztják meg véleményüket a közösségi oldalakon,
ezzel is növelve a bizalmat az ügyfél vállalkozása irányában. A szolgáltatás
spektruma kiterjed az értékelések szakszerű
szakszer elemzésétőll a stratégia mentén történő
történ
hatékony fiókkezelésen
iókkezelésen keresztül a Tripadvisor-fiók
Tripadvisor fiók kezelésének kiszervezéséig.

Vásárlás, megrendelés
A honlap bármely megrendelési űrlapjának
rlapjának kitöltésével és a megrendelés, vagy
megrendelés véglegesítése gomb lenyomásával a Megrendelőt
Megrendel fizetési kötelezettség
terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött
szerződésnek minősül,
ősül,
sül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő
összefügg szolgáltatások egyes kérdéseiről
kérdéseir
szóló
zóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában
§ ában foglaltak irányadóak. A szerződés
szerz
a
távollevőkk között kötött szerződésekről
szerző
l szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya
alá tartozik.
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Utánvétes fizetési mód esetén a megrendelés véglegesítése után Duchai Márta e.v.
automatikusan postázza a Megrendelőnek
Megrendel nek a terméket, amit a Megrendelő
Megrendel köteles
átvenni és - postai küldemény esetén - kifizetni a posta képviselőjének,
képvisel
vagy
futárnak. Amennyiben a Megrendelő
Megrendel bármely okból nem veszi át és/vagy nem fizeti ki
a megrendelt termék díját, a visszaküldési-,
visszaküldési , és adminisztrációs költségekre 4.000 FtFt
ot számolunk fel, melyet a Megrendelő
Megrendel köteles kifizetni. Ennek érdekében Duchai
Márta e.v. 8 napos határidővel
határidővel átutalásos számlát állít ki és küld el ajánlva a
Megrendelőnek.
Duchai Márta
rta e.v. fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás
nélkül, pl. versenyérdek-ütközés
ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő
megrendel
panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és
é feltételt a
megrendelési űrlapon
rlapon található megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb
megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek
kötelez nek ismeri el.

Termék megrendelési feltételek
Végfelhasználói szerződés
ődés
A kiválasztott termékek megrendelését követően Email-ben
ben értesítünk arról, hogy
cégünk a megrendelésedet fogadta.
A szerződést
dést a rendelés leadásával Duchai Márta e.v.-vel
e.v. vel kötöd (székhely címe:
1135 Budapest, Ambrus utca 3-5/A.,
3
adószám: 68965239-1-41,
41, nyilvántartási szám:
52503346)
A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, alanyi mentesség miatt ÁFA-t
ÁFA nem
tartalmaz.
A megrendelés után a számlát a teljes összegről
összegr 4-8
8 munkanapon belül postai, vagy
elektronikus úton e-mailben
mailben küldjük.
Az ertekelestuning.hu honlap-rendszer
honlap
bármely megrendelési űrlapjának
apjának kitöltésével
és a megrendelés gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

Vásárlási útmutató
Az ertekelestuning.hu honlap oldalain lehetőség
lehet ség van online tananyagok, ún.
infótermékek megvásárlására.
A megrendelések a honlap értékesítési
értékesítési oldalaiba integrált SalesAutopilot megrendelő
megrendel
űrlapokon történnek.
Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele)
A Felhasználó elküldi megrendelését a honlapon található bármely űrlapon
ű
keresztül.
A Szolgáltató 48 órán belül e-mailen
e
megküldi a Megrendelő
Megrendel részére a
visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Megrendelő
Megrendel
önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek
kötelez nek ismer el. A termék, szolgáltatás árának
kiegyenlítését követően
ően 72 órán belül a Szolgáltató e-mailben
e mailben megküldi
meg
a
Megrendelő részére a megrendelt termék hozzáférésének linkjét, ha szükséges,
jelszavát, vagy egyéb információkat a termékről.
termékr l. Amennyiben a Megrendelő
Megrendel nem
tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés
teljesítését.
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Fizetési feltételek
Az ertekelestuning.hu honlapon az alábbi fizetési lehetőségek
lehet ségek állnak rendelkezésre:
1. Bankkártya vagy Barion egyenleg
A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar
Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013
H

Bankkártya adataihoz mi nem férünk hozzá, nem tároljuk és így nem is élünk vissza
velük.
2. Banki utalás
A megrendelést követően
ően
en egy megrendelés utáni visszaigazoló emailben küldjük el a
fizetés pontos adatait.
Előre utalás esetében a megrendelt terméket csak a termék pontos összegének
beérkezése után küldjük el a megrendelőnek,
megrendel
amirőll emailben értesítjük.
Az összeget kérjük az alábbi bankszámlára utalják:
Név: Duchai Márta e.v.
Számlavezető bank: Erste Bank
Számlaszám: 11600006-00000000
00000000-81354881

Ismétlődő bankkártyás fizetés
Az ertekelestuning.hu honlapon lehetőség
lehet ség van havidíjas termékek, illetve
szolgáltatások megrendelésére.
Az Ismétlődő fizetés egy, a Barion által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz
bankkártya elfogadáshoz tartozó
funkció, mely alapján a Vevő
Vev (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció
alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben
jöv ben újabb fizetéseket lehet
kezdeményezni a bankkártyaadatok
ankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.
Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Vevő
Vev a megrendelni kívánt termék, vagy
szolgáltatás megrendeléskor (a termék megrendelő
megrendel űrlap
rlap felületén) elfogadja (egy
erre vonatkozó jelölőnégyzet
őnégyzet kipipálásval), hogy Ismétlődő
Ismétl
fizetést kíván igénybe
venni.
Az Ismétlődő fizetés típusa:
Egyszeri hozzájárulás szükséges: a Vevő
Vev a regisztrációs tranzakció alkalmával
hozzájárul, hogy a Kereskedő
Keresked a jövőben
ben esedékessé váló összegekre ismétlődő
ismétl
fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre
őre meghatározott
időközönként, előre
őre
re meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a
bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Az elállás joga
A Megrendelő jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni a bontatlan és használatba
nem vett termék,
k, csomag visszaküldésével. Ez esetben a Megrendelő
Megrendel 14 napon belül
visszakapja a termék árának teljes összegét.
Amennyiben a postaköltség külön szolgáltatásként került kiszámlázásra, úgy annak
visszatérítésére a Megrendelő nem jogosult.
A csomag visszaküldésének
ésének díja a Megrendelőt
Megrendel terheli.
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A Megrendelő elveszti az elállás jogát, amennyiben kibontja a csomagot és
használatba veszi a terméket. (Lásd: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5§ d,
bekezdés).
Visszaküldeni csak átvett, a postásnak (futárnak) kifizetett terméket lehet. Nem
minősül a megrendeléstől
őll való jogos elállásnak a csomag átvételének elmulasztása
vagy szándékos megtagadása.
Interneten keresztül letölthető
letölthet oktatóanyag esetében az azt megnyitó linkre
kattintással a Megrendelő
ő elveszti elállási jogát, mivel ezzel hozzájut a szolgáltatás
teljes körű igénybevételéhez.
Ismétlődő bankkártyás fizetés esetén emailben (hello@ertekelestuning.hu) kell
jelezni a szolgáltatás lemondásának szándékát. A lemondási szándék jelzését
követően
en 24 órán belül megszüntetésre
megszüntetés kerül az ismétlődő fizetés. Lemondás esetén
az addig levont összeg nem visszatérítendő.
visszatérítend

Garanciák és akciók
Duchai Márta e.v. fenntartja magának a jogot, hogy időről
id
időre
őre az általa forgalmazott
termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt
biztosítson.
A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg
visszamen
nem érvényesek.
A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges
jövőbeni
beni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény
kedvezmény nem jár.
A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.
A termékekre – egyes esetektől
esetekt eltekintve – nem vonatkozik garancia. A 14 napos
elállási határidő után terméket nem vásárolunk vissza, befizetett összeget
össz
nem
térítünk vissza.
Amely termékre – ettől
ől eltérően
eltérő – garancia vonatkozik, az adott garancia feltételei a
rendelési űrlapot
rlapot tartalmazó honlapon vannak részletezve.
Duchai Márta e.v. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek
ajándékba
ba adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők
megrendel
nem
élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési
pénz visszatérítési kérelemmel olyan
esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg
el
már
megvásároltak.
Az ajándékok nem válthatók pénzre.

Záró rendelkezések
A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést
szerz dést átolvasást és értelmezést
követően,
en, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
megegyez t, elfogadnak és magukra nézve
kötelező érvényűnek
nek ismernek el.
Duchai Márta e.v.
Budapest, 2018. május 10.
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