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Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem
minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alább
megjelölt weboldal/honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan
nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére
állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapjain a
www.stressmanager.hu
www.klub.stressmanager.hu
www.sf.stressmanager.hu
https://www.lelkikulcs.hu
történő jogviszonyokra terjed ki.
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: Stressmanager-Consulting Kft.
Cégjegyzék szám: Cg. 07-09-028771
Adószám: 26270090-2-07
Székhely: 2400 Dunaújváros, Dunasor 9.1.2.
A szolgáltató elérhetőségé, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: kapcsolat@stressmanager.hu
A szerződés nyelve: magyar
Tárhely szolgáltató: tarhelypark.hu
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére
a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a
felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2. A jelen Szabályzat 2021. augusztus 31. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató
azok hatályba lépése elött 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi.
Felhasználók/Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a
weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. Felhasználó/Megrendelő̋, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett
weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem
regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve
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kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő̋ nem fogadja el a feltételeket, nem
jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az
azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a
weboldalon/honlapon megjelenő̋ tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus
tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a
weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az
adatkezelésekhez hozzájárul.
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. Szolgáltató kizárja felelősséget, amennyiben
Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető
szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti,
vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé
válik.
4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
4.1. JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA, TRÉNINGRE
4.1.1. JELENTKEZÉS MENETE
4.1.1.1. Ahhoz, hogy a kívánt tanfolyamon/tréningen – továbbiakban képzés – a helyet biztosítani
tudjuk a Vásárló részére a kiválasztott képzésre időben, legkésőbb 10 munkanappal a képzés
kezdete előtt célszerű jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével. A Szolgáltató csak írásban tudja
elfogadni a jelentkezéseket illetve a részvétel lemondását (e-mailben, online űrlapon történő
jelentkezéssel vagy személyesen).
A jelentkezés online jelentkezési lapot jelent.
Be lehet jelentkezni e-mailben is. Ez esetben az alábbi adatokat kell elküldeni: név, számlázási
név, cím, adószám (céges megrendelés esetén), telefonszám, e-mail cím, kiválasztott képzés
neve, időpontja.
4.1.1.2. A jelentkezéseket beérkezésük sorrendjében vesszük figyelembe. Amennyiben a létszám
betelt, akkor már csak a következő képzésre tudunk helyet biztosítani.
4.1.1.3. Minden jelentkezés kötelező érvényű. A lemondást és visszalépést a 4.1.3. pont
tartalmazza.
4.1.1.4. Felelősségvállalás
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•
•

•
•

A képzéseink során nyert ismeretek alkalmazásából nem támaszthatók felelősségvállalási
igények a Szolgáltatóval szemben.
A képzéseken bemutatott technikák, gyakorlatok nem diagnosztikai értékűek, nem adnak
orvosi, pszichoterápiás javaslatot és nem helyettesítik a szakorvosi/pszichológiai ellátást.
Az információkkal nem szándékozunk orvosi, fiziológiai vagy egyéb hasonló szolgáltatást
ajánlani. Ha valaki szakorvosi ellátásra szorul, arra bátorítjuk, hogy keresse fel
kezelőorvosát. Az itt tanult teszteket, korrekciókat, gyakorlatokat mindenki saját
felelősségére alkalmazhatja.
A képzésekről hang- és képfelvétel készítése nem megengedett.
Az általunk a résztvevők rendelkezésére bocsátott anyagok, munkafüzetek, gyakorlatok
sokszorosítása, másolása, utánközlése csak a jogtulajdonos/kiadó hozzájárulásával
engedélyezett.

4.1.1.5. Felnőttképzési adatszolgáltatás
A Szolgáltató a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi a képzési tevékenységét. Így
megfelel 2013. évi LXXVII. törvényben (a felnőttképzésről – Fktv.) foglaltaknak.
Az FKTV. alapján a Szolgáltatónak bejelentési kötelezettsége van az un. FAR rendszerbe
(https://far.nive.hu). Az FKTV. által kötelezően bejelentendő adatok: név, születési név, anyja
neve, Születési hely, idő, legmagasabb iskolai végzettség, e-mail cím. Ezzel kapcsolatban a
képzés megkezdése előtt részletesen tájékoztatja a Szolgáltató a Vásárlót.
4.1.2. RÉSZVÉTELI DÍJ
4.1.2.1. A képzések díja magyar forintban (HUF) értendőek.
•

•

Tartalmazzák a regisztrációs díjat, az ÁFA-t. Néhány esetben tartalmazzák a kiegészítő
anyagok díját is. Ha ennek a díját nem tartalmazza egy képzés, azt a képzés leírásánál
feltüntetjük.
Nem tartalmazzák: jegyzet, utazási és szállás költségeket.

4.1.2.2. A képzésre történő jelentkezést követően regisztráljuk a Vásárlót. A regisztráció során
kiállítjuk a regisztrációs díjbekérőt és ezt elektronikusan megküldjük. Ez egyben a képzésre
történő jelentkezés visszaigazolása is. A Vásárló a regisztrációs díj megfizetésével tudja a helyét
a kiválasztott képzésen biztosítani. Amíg az nem érkezik meg, addig a helyét nem tudjuk
biztosítani.
Amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik meg a regisztrációs díj, úgy küldünk egy
elketronikus felszólítást, majd, ha ezután sem érkezik meg, akkor a 4.1.3.3. pont szerinti
visszalépésnek tekintjük és töröljük a jelentkezést.
A regisztrációs díj beleszámít a képzési díjba.
4.1.2.3. A részvételi díjat a képzés megkezdése előtt kell teljesíteni. Ez történhet átutalással vagy
bankkártyás fizetéssel.
Fizetési módok: készpénz, banki átutalás, banki befizetés, bankkártyás fizetés.
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Bankkártyás fizetés esetén: lásd 5. pont
4.1.2.4. Részletfizetés
Részletfizetésről a kurzus kezdete előtt lehet megállapodni. Részletfizetés esetén a teljes képzési
díjat akkor is meg kell fizetni, amennyiben a Vásárló a képzést annak megkezdését követően
bármilyen okból félbeszakította vagy abbahagyta.
A részletfizetés teljesíthető bankkártyás fizetéssel, amelyre automatikus levonás kerül beállításra,
és teljesíthető átutalással is.
4.1.2.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a
Vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Ezek leírását az adott képzésnél találja
meg.
A kedvezmények nem összevonhatóak.
A képzéseinkből 10% kedvezményt biztosítunk a nagycsaládosoknak és a nyugdíjasoknak.
4.1.3. A KÉPZÉS LEMONDÁSA
4.1.3.1. Részvételt lemondani csak írásban lehetséges.
4.1.3.2.
A/ Amennyiben a jelentkező akadályoztatva van a kurzus megkezdésében, 14 naptári nappal a
képzés kezdete előtt (a kezdési dátumnak megfelelően) a lemondás költségmentesen megtelhető.
B/ Amennyiben a lemondás a kurzus kezdetéhez képest 14 napon belül érkezik, úgy 40% sztornó
díj, 3 napon belüli vagy ezt követően érkező lemondások esetén a teljes részvételi díj
felszámolásra kerül, ez akkor is érvényes, ha részletfizetési megállapodás született.
A sztornó díj nem kerül felszámolásra, amennyiben a Vásárló megjelöl egy, a célcsoportnak
megfelelő helyettes résztvevőt, aki részt vesz a képzésen és befizeti a részvételi díjat.
A Szolgáltató méltányossági okból nem számol fel sztornó díjat, amennyiben a Vásárló betegség
vagy egyéb igazolt családi ok miatt nem tudott részt venni a képzésen és megjelöl egy másik
képzést, amelyen részt vesz, valamint befizeti a részvételi díjat.
C/ Megkezdett képzés esetén a részvételi díj nem jár vissza. A Vásárló egy későbbi képzésen
pótolhatja azt a részt, amin nem tudott részt venni.
4.1.3.3. Visszalépési jog
Amennyiben a képzésre való jelentkezés távolról, azaz telefonon, e-mailben, online vagy
interneten (webshop) történt, akkor a fogyasztóvédelmi törvény, illetve a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
értelmében a Vásárlónak visszalépési joga van a jelentkezést követő 14 napon belül.
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Ez nem érvényes arra az esetre, ha a képzés a szerződéskötéstől/online jelentkezéstől számított 14
napon belül kezdődik. Ez esetben a 4.1.3.2. pontot alkalmazzuk.
A visszalépési határidő betartásához az írásos visszalépési nyilatkozatot határidőn belül el kell
küldeni. Ez esetben a Szolgáltató törli a regisztrációs díjbekérőt. Amennyiben az befizetésre
került, akkor azt visszatéríti.
4.1.3.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot a képzések lemondására, illetve más időpontra történő
áthelyezésére. Amennyiben a meghirdetett képzés törlésre kerül, vagy olyan időpontra történő
áthelyezés történik, mely a résztvevőnek nem megfelelő, a résztvevő írásos kérésére a befizetett
regisztrációs díjat visszafizetjük.
Ez általában 2 ok miatt történhet meg:
1. Az oktató betegsége miatt. Igyekszünk helyettes oktatóval megoldani a képzés
megtartását.
2. A képzés megtartásához szükséges létszám nem elegendő. Minimum 6 fő jelentkező esetén
tudunk egyes képzéseket megtartani.
4.1.3.5. Felszólítási és követelési díjak
A Vásárló kötelezi magát, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltatónál keletkező felszólítási
és behajtási költségeket, amennyiben ezek a célnak megfelelő jogkövetés során szükségesek, a
Szolgáltató számára megtéríti, és kötelezi magát, hogy a bevont követeléskezelő intézmény díjait
megtéríti.
Az elektronikus díjfizetési felszólítás költségmentes. Ez inkább egy figyelmeztetés, ha Vásárló
elfeljetette volna a díjat megfizetni.
4.2. JELENTKEZÉS EGYÉNI FOGLALKOZÁSRA, SZOLGÁLTATÁSRA
4.2.1. JELENTKEZÉS MENETE
4.2.1.1. Az egyéni foglalkozásra, szolgáltatásra – továbbiakban Szolgáltatás – jelentkezni több
módon lehet:
•
•
•
•

telefonon,
e-mailben,
regisztrációs űrlapon keresztül,
amennyiben rendelkezésre áll, időpontfoglaló rendszeren keresztül.

4.2.1.2. A jelentkezést követően időpontot és helyszínt egyeztetünk.
Jelenleg két Fejlesztő ponton tudjuk a Vásárlókat fogadni:
•

2400 Dunaújváros, Kohász u.8. fszt. 2.
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•

1094 Budapest, Tűzoltó u. 79. fszt. 6.

Online platformon történő tanácsadás színterei: Skype, FaceTime, Zoom.
4.2.1.3. A jelentkezéskor megadott adatok körét és az adatkezelést az Adatkezelési szabályzatunk
tartalmazza.
4.2.1.4. Felelősségvállalás
•
•

A Szolgáltatás során nyert ismeretek alkalmazásából nem támaszthatók felelősségvállalási
igények a Szolgáltatóval szemben.
A Szolgáltatás során alkalmazott technikák, gyakorlatok nem diagnosztikai értékűek, nem
adnak orvosi, pszichoterápiás javaslatot és nem helyettesítik a szakorvosi/pszichológiai
ellátást. Az információkkal nem szándékozunk orvosi, fiziológiai vagy egyéb hasonló
szolgáltatást ajánlani. Ha valaki szakorvosi ellátásra szorul, arra bátorítjuk, hogy keresse
fel kezelőorvosát.

4.2.2. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA
4.2.2.1. A Szolgáltatások díjai magyar forintban (HUF) értendőek.
•
•

Tartalmazzák a foglalkozás teljes költségét.
Nem tartalmazzák: a Vásárló utazási költségét.

4.2.2.2. A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése történhet készpénzben, banki átutalással, banki
befizetéssel, bankkártyás fizetéssel.
Bankkártyás fizetés esetén: lásd 5. pont
Banki átutalás, banki befizetés, bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltatás megkezdése előtt be
kell fizetni a szolgáltatás díját. Ez esetben a számlázáshoz szükséges adatokat előre meg kell
küldeni a Szolgáltatónak.
4.2.2.3. Részletfizetés
Részletfizetési lehetőség nincs.
4.2.3. A SZOLGÁLTATÁS LEMONDÁSA
4.2.3.1. Részvételt lemondani írásban és szóban lehetséges.
4.2.3.2. Amennyiben a jelentkező akadályoztatva van a Szolgáltatás megkezdésében, 24 órával a
Szolgáltatás egyeztetett kezdete előtt (a kezdési időpontnak megfelelően) a lemondás
költségmentesen megtehető.
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Amennyiben a lemondás a Szolgáltatás kezdetéhez képest 24 órán belül érkezik, úgy 50%
sztornó díj kerül felszámolásra.
A sztornó díj nem kerül felszámolásra, amennyiben a Vásárló megjelöl egy helyettes résztvevőt,
aki igénybe veszi a Szolgáltatást és befizeti a Szolgáltatás díját.
A Szolgáltató méltányossági okból nem számol fel sztornó díjat, amennyiben a Vásárló betegség
vagy egyéb igazolt családi ok miatt nem tudott részt venni a Szolgáltatáson és megállapodik a
Szolgáltatóval egy másik időpontban, amelyen részt vesz, valamint befizeti a Szolgáltatás díját.
4.2.3.3. Visszalépési jog
Amennyiben a Szolgáltatásra való jelentkezés távolról, azaz telefonon, e-mailben, online vagy
interneten (webshop) történt, akkor a fogyasztóvédelmi törvény, illetve a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
értelmében a Vásárlónak visszalépési joga van a jelentkezést követő 14 napon belül.
Ez nem érvényes arra az esetre, ha a Szolgáltatás időpontja a szerződéskötéstől/online
jelentkezéstől számított 14 napon belül kezdődik. Ez esetben a 4.2.3.2. pont alkalmazandó.
A visszalépési határidő betartásához az írásos visszalépési nyilatkozatot határidőn belül el kell
küldeni. Ez esetben a Szolgáltató törli a jelentkezést. Amennyiben díj befizetésre került, akkor azt
visszatéríti.
4.2.3.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás időpontjának lemondására, illetve más
időpontra történő áthelyezésére.
Amennyiben az új időpont a Vásárlónak nem megfelelő és nem tudnak megfelelő időpontot
találni és a Szolgáltatás díjának kifizetése megtörtént, akkor a Szolgáltató a díjat teljes egészében
visszautalja.
4.2.3.5. Felszólítási és követelési díjak
A Vásárló kötelezi magát, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltatónál keletkező felszólítási
és behajtási költségeket, amennyiben ezek a célnak megfelelő jogkövetés során szükségesek, a
Szolgáltató számára megtéríti, és kötelezi magát, hogy a bevont követeléskezelő intézmény díjait
megtéríti.
Az elektronikus díjfizetési felszólítás költségmentes. Ez inkább egy figyelmeztetés, ha Vásárló
elfelejtette volna a díjat megfizetni.
4.2.4. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE
4.2.4.1. Stresszkezelés és kineziológiai balansz
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Általában 3-5 alkalom lehet szükséges egy-egy problémával kapcsolatban. Amennyibben az
alapügy – amivel a Vásárló érkezett – megoldódik és új ügyön kezdünk el dolgozni, akkor onnan
számolódik a 3-5 alkalom.
A két alkalom között kb. 2-5 hét telik el. Közben a Vásárló kap otthoni gyakorlatokat.
4.2.4.2. Alternatív Képességfejlesztő Tanácsadás (AKÉTA®)
Általában hetente – két hetente kerül rá sor.
A folyamat elején meghatározásra kerül a tanulási cél.
A tanácsadó ennek a célnak az elérése érdekében vesz fel teszteket, ajánl tanulási technikákat.
Ezeknek a gyakorlatoknak a végzése a Vásárló feladata és felelőssége.
A fejlesztés időtartama általában 3-10 alkalom, vagy amíg a kitűzött cél elérésre kerül.
4.2.4.3. Online mentálhigiénés tanácsadás és Online coaching
Az online tanácsadások során a közösen megbeszélt platformon folytatjuk a tanácsadási
folyamatot. Ez lehet Skype, FaceTime, Zoom, email vagy egyéb platform, ami mindkét fél
számára megfelelő.
A Vásárló felelőssége, hogy kezdés előtt a saját technikai feltételeit ellenőrizze. Ezek: mikrofon,
videókamera működése. Az adott platform telepítése, beüzemelése.
Segítség a zoom használatához: https://egyensulyert.hu/hogyan-hasznald-a-zoom-ot/
Az online tanácsadás során a Vásárlónak szüksége lehet még jegyzetfüzetre, íróeszközre és egyes
esetekben az előre kiküldött online tesztek kitöltésére.
Az online tanácsadások 60 percesek.
A Vásárló kötelessége, hogy gondoskodjon arról, hogy a tanácsadás 60 perce alatt a külső zavaró
tényezőket kizárja.
Ha emiatt nem valósul meg a tanácsadás, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha megvalósult volna
és fizetési kötelezettsége keletkezik.
A tanácsadásra jellemzően hetente / 2 hetente vagy megegyezés szerint kerül sor.
Az Online Coachingnál a megbeszélt feladatok, gyakorlatok elvégzése a Vásárló felelőssége.
4.2.4.4. Felelősségvállalási modell
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A tanácsadó az önmagunkért való felelősség modellje alapján jár el, mely szerint:
•

•
•

Az egyensúly fenntartása az egyén felelőssége és választása.
A tanácsadó felelőssége, hogy segítsen a kliensnek abban, hogy megtanulja kezelni
állapotát.
A Vásárló tudatossága és részvétele fontos a változáshoz.
A tanácsadó és a Vásárló közti kapcsolat az önmagáért vállalt felelősség fokozására
irányuló aktív együttműködésre épül.
A meghozott változásokért, döntésekért a Vásárló önmaga felel. A tanácsadó,
kineziológus felelőssége a tanácsadási folyamat, balanszok szakszerű kivitelezése.

4.2.4.5. Titoktartás
A szolgáltatás során a szolgáltatást igénybe vevőt megilleti a teljes titoktartás. Ennek feloldására
csak a szolgáltatást igénybe vevő adhat engedélyt.
Kivételt képez, amikor jogszabály kötelezi erre a Szolgáltatót (pl. fertőző betegségek, családon
belüli erőszak jelentése, jelentés köteles bűncselekmény észlelése stb.).
Gyermekkorú kliens esetében a gyermek a titok gazda.
4.3. WEBSHOPBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS
4.3.1 RENDELÉS MENETE
4.3.1.1. Felhasználó/Megrendelő regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást a megrendelő lap
kitöltésével. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre
vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak és forintban értendők.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja
Felhasználókat/Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.
4.3.1.2. Felhasználó/Megrendelő a megvásárolni kívánt termék, termékek típusát és darabszámát
megadja.
4.3.1.3. Fizetési módok: banki átutalás, banki befizetés, bankkártyás fizetés, postai utánvétel.
• Bankkártyás fizetés esetén: lásd 5. pont
4.3.1.4. Amennyiben a webshop-ban vagy a megrendelő lapon hiba vagy hiányosság lép fel a
termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése,
illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még
egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a
szerződéstől.
4.3.1.5. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden
költséget tartalmaz. Az e számlát elektronikusan küldjük meg, az elállási jogról szóló tájékoztatót
a honlapunkról letölthető.
4.3.1.6. Az adatok megadását követően Felhasználó/Megrendelő a „megrendelem” vagy hasonló
kifejezést használó, de értelmében és tartalmában a megrendelésre utaló kifejezést tartalmazó
gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, illetve e-mailben jelezheti felénk egyéb,
rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
4.3.1.7. Felhasználó/Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást
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kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősséget, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg
időben, mert Felhasználó/Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja/megrendelése
során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
4.3.2. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
4.3.2.1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként
megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a
munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató
ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a
megrendelését.
4.3.2.2. Általános teljesítési határidő, a fizetéstől számított 7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató
és Felhasználó/Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, úgy a Szolgáltató a
Felhasználó/Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás
hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc
napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
4.3.2.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben
meghatározott
termék
nem
áll
rendelkezésére,
köteles
erről
Felhasználót/Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó/Megrendelő által
fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
4.3.2.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, a
beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy
teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval/Megrendelővel történő
egyeztetést követően kerülhet sor.
4.3.3. ELÁLLÁS JOGA
A vásárló 14 napon belül elállhat a termék megvásárlásától, amennyiben még nem vette át azt.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet) szerint:
a) A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát: lezárt csomagolású hang-, illetve
képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az
átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás
a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés
megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
4.3.4. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
4.3.4.1. Szolgáltató a kötelező jótállás alá tartozó termékekre egy év jótállást vállal. A kötelező
jótállás alá nem eső termékek esetén a Szolgáltató a gyártó által esetlegesen vállalt időtartamra és
feltételek mellett vállal jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről a Szolgáltató a Megrendelő
kérésére részletes tájékoztatást ad.
4.3.4.2. A vásárlástól számított hat hónapon belül Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság
alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett.
Így Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a
nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével
azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a
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Felhasználónak\Megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában
fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a Megrendelő
számára felismerhetőnek voltak.
4.3.4.3. Szavatossági jog érvényesítésére a Megrendelő a teljesítés időpontjától számított két éves
elévülési határidő alatt jogosult. Ha a Megrendelő az igényét menthető okból nem tudja
érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti
határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a
teljesítés időpontjától számított három év.
4.3.4.4. A jótállási, ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás, ill. szavatosság körébe tartozó
hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia.
Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a
Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.
4.3.4.5. A jótállás, ill. szavatosság érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni a
Szolgáltatótól kapott számlát, illetve jótállási jegyet. Jótállási igény esetén a Megrendelő
elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követőenilleti meg az árleszállítás,
illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén
tekinthető jótállási, ill. szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a
Megrendelő felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt jótállási jegy is
tartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket.
4.3.4.6. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból
származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan
kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a
termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
Kellékszavatosság
4.3.4.7. Milyen esetben élhet Felhasználó/Megrendelő a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó/Megrendelő weboldalt/honlapot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a
vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv
szabályai szerint.
4.3.4.8. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót/Megrendelő a kellékszavatossági igénye
alapján? Felhasználó/Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel
élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó/Megrendelő által
választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem
kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás
költségére Felhasználó/Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső
esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet,
az áttérés költségét azonban Felhasználó/Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra
a vállalkozás adott okot.
4.3.4.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó/Megrendelő kellékszavatossági igényét?
Felhasználó/Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később,
mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a
figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
4.3.4.10. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Felhasználó/Megrendelő a
vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
4.3.4.11. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől
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számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl
nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó/Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást
a weboldalt/honlapot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte
után azonban már Felhasználó/Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó/Megrendelő
által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is meg volt.
Termékszavatosság
4.3.4.12. Milyen esetben élhet Felhasználó/Megrendelő a termékszavatossági jogával? Ingó dolog
(termék) hibája esetén Felhasználó/Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
4.3.4.13. Milyen jogok illetik meg Felhasználót/Megrendelőt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó/Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.
4.3.4.14. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
4.3.4.15. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó/Megrendelő termékszavatossági
igényét? Termékszavatossági igényét Felhasználó/Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
4.3.4.16. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Felhasználónak/Megrendelőnek kell bizonyítania.
4.3.4.17. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom
figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti
Jótállás
4.3.4.18. Milyen esetben élhet Felhasználó/Megrendelő a kellékszavatossági jogával? Hibás
teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a weboldalt/honlapot üzemeltető vállalkozás jótállásra
köteles.
4.3.4.19. Felhasználót/Megrendelőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás
alapján? A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére
történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az
üzembe helyezés napjával kezdődik.
4.3.4.20. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási
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kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés
után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási
igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót/Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok a termékés kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
4.3.5. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS
4.3.5.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
4.3.5.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár
csak nyugtával).
4.3.5.3. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről
jegyzőkönyvet köteles felvenni.
4.3.5.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére
kell bocsátani.
4.3.5.5. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről
annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az
elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül,
igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
4.3.5.6. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
4.3.5.7. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt
napon belül elvégezze.
5. BANKKÁRTYÁS FIZETÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
5.1. Bankkártyás díjfizetési mód Barion esetén
5.1.1. A Szolgáltató részére a Barion rendszer biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. A Barion
elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz
bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban,
vagy barátaidnak. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete
alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion általános szerződési
feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a
https://www.barion.com/hu/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.
5.1.2. Kártyás fizetés választása esetén a megrendelő lap kitöltését követően az oldal átirányít a
Barion fizetőoldalára, ahol ezen szolgáltató biztonságos felületén a díjat bankkártyás fizetéssel
lehet teljesíteni.
5.1.3. A Barion fizetőoldalán a bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni
a bankkártya számot, a lejárat dátumot, a kártya hátoldalán található CVC kódot és egy működő
email címet. A Barion fizetőoldalán lehetőség van regisztrációra, amely egyfajta kényelmi és
biztonsági funkcióként szolgál. Előnye hogy nem kell többé begépelni a kártya adatokat egyetlen
Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég email cím és jelszó megadása.
5.1.4. A Barion rendszeren keresztül az alábbi bankkártya típusokkal lehetséges a fizetés:
Mastercard vagy Maestro bankkártya, Visa vagy Electron bankkártya, Amex bankkártya.
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5.1.5. A Barion biztosítja a biztonságos online fizetés lehetőségeit, hiszen szervereit a Comodo
2048 bites TLS titkosítása védi, valamint rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt
PCI DSS tanúsítvánnyal, ezért jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek
biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.
5.2. Bankkártyás díjfizetési mód ismétlődő fizetés esetén
5.2.1. A Szolgáltató részére a CIB Bank Zrt. biztosítja az egyszeri és az ismétlődő fizetés
lehetőségét.
5.2.2. A www.sf.stressmanager.hu a www.lelkikulcs.hu és a www.klub.stressmanager.hu
oldalakon a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja
vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A www.sf.stressmanager.hu a
megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a
fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 256 bites TLS titkosítással ellátott
fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a www.sf.stressmanager.hu nem értesül, azokat csak
a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a www.sf.stressmanager.hu
oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell a
TLS titkosítást.
3.14.3. A CIB Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba
tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank
engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával
való fizetést teszi lehetővé.

6. AZ ELŐFIZETÉSES KLUBTAGSÁGRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK
A Szolgáltató által működtetett előfizetéses Klub egy rendszeres előfizetési program, mely külön
oldalon rendelhető a többi terméktől. (Nem jelenik meg webshopban a többi termék között külön
termékként.)
6.1. Ismétlődő bankkártyás fizetés
A stressmanager.hu honlapon lehetőség van havidíjas termékek, illetve szolgáltatások
megrendelésére.
Az Ismétlődő fizetés egy, a Cib Bank Zrt. által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó
funkció, mely alapján a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával
megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a
bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.
Az ismétlődő fizetés Ismétlődő fizetés (recurring payment) lehetővé teszi, hogy egy
szolgáltatás ismétlődő díja (pl.: előfizetések, rendszeres szolgáltatási díjak rendezése) a
kereskedő kezdeményezésére automatikusan megterhelésre kerüljön a vásárló kártyáján. A
kártyabirtokos előzetes hozzájárulásával a bank az első fizetés alkalmával egy biztonságos
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környezetben elmenti a kártya adatokat és a következő alkalommal már a kereskedő is képes erre
hivatkozva terhelni a kártyát.
6.2. Az Ismétlődő fizetés típusa
Egyszeri hozzájárulás szükséges: a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a
Kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és
elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel
beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.
Az internetes kártyás fizetésről bővebben itt olvashat:
https://www.cib.hu/Maganszemelyek/biztonsagi_tanacsok/internetes_kartyas_fizetes.html
6.3. Az ismétlődő fizetés működése
6.3.1. A klubtagság előfizetés során a megadott időszak lejártával a következő időszak
automatikusan elindul, az előfizetés tehát havonta / évente megújul, az előfizetési díja
automatikusan kiegyenlítésre kerül a megadott kártyaadatokkal.
A klubtagság ára az aktuális klubtagsági díj, mely az eladási oldalon (sales oldal) kerül
feltüntetésre.
6.3.2. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen feltételek elfogadásával a Vásárló hozzájárul,
hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a Szolgáltató oldalához kapcsolódó aloldalon
(aldomainen) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a Vásárló
tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.
6.3.3. A Szolgáltató minden esetben elektronikus számlát állít ki – a billingo.hu rendszerén
keresztül – a sikeres vásárlásról.
6.3.4. Biztonság
A TLS, a Transport Layer Securityelfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A Cib Bank Zrt.
rendelkezik egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign
nevű cég teszi lehetővé a CIB Bank-nak a 256 bites kulcs használatát, amely segítségével
biztosítjuk az TLS alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt
a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program a TLS segítségével a
kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB
Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.
6.3.5. Az előfizetés a sikeres fizetést követően kerül aktiválásra, és mindaddig fennáll, míg a
szolgáltatás igénybe vevő személy a saját fiókjában, vagy emailben (kapcsolat@stressmanager.hu
címen) a klubtagság lemondását nem kéri. Ezzel a klubtagsághoz való hozzáférése is megszűnik.
6.3.6. A díjat havi előfizetés esetén mindig a hónap azon napján próbáljuk meg először levonni,
mely napon az előfizetés indult. Éves előfizetés esetén pedig egy évvel az előző fizetést
követően.
6.3.7. Sikertelen bankkártyás fizetés esetén tájékoztató levelet küldünk, illetve 3 naponként
ismételten megpróbáljuk a levonást. Amennyiben a levonás többszöri próbálkozás esetén
sikertelen, vagy a Vásárló kérte a tagságának megszűntetését, a klubtagság az előfizetés lejártát
követően automatikusan megszűnik. Az előfizetés megszűnésével a Vásárlónak már nem lesz
jogosultsága elérni a klub szolgáltatásain belül kínált tananyagokat, tréningeket, rendezvényeket,
és a zárt Facebook csoportból is eltávolításra kerül. A véletlenül megkezdett, kifizetett előfizetési
időszakokat nem áll módunkban visszatéríteni.
A tévesen, hibásan levont összegeket 14 napon belül visszatérítjük, amennyiben az ügyfél 8
napon belül panasszal él.
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6.3.8. A klubtagásg egy felhasználónév / jelszó párossal vehető igénybe, melyet a megadott email
címre küldünk el. A helytelenül megadott adatok miatt keletkezett kárért nem vállalunk
felelősséget. A felhasználónak természetesen van lehetősége az adatai módosítását kérni, és
ebben maradéktalanul segíteni fogunk. A klub belépését más embereknek tovább adni,
értékesíteni szigorúan tilos, egy felhasználónév és jelszó párossal csak egyetlen személy
használhatja a klubot. Bármilyen csoport esetén minden tagnak szükséges aktív előfizetéssel
rendelkezni, ha többen is el szeretnék érni a tananyagokat.
6.3.9. Az egyéb rendezvények (előadások, online szemináriumok, tréningek) esetében a
programokra a változtatás jogát fenntartjuk. Ezen találkozókon és rendezvényeken képek és
videófelvétel készülhet, melyet az eseményen való részvétellel a résztvevők elfogadnak, és
hozzájárulnak, hogy a készült felvételeket a Szolgáltató korlátlanul, marketing célból
felhasználja. Ezzel kapcsolatosan a résztvevőknek követelésük nem lehet, ha csak azt előre, a
rendezvény előtt írásban nem jelzik. Ebben az esetben a Szolgáltató megtagadhatja a részvételi
lehetőséget a Vásárlótól.
6.4. Az elállás joga
Két módon szüntethető meg:
A/ Ismétlődő bankkártyás fizetés esetén emailben (kapcsolat@stressmanager.hu) kell jelezni a
szolgáltatás lemondásának szándékát. A lemondási szándék jelzését követően 24 órán belül
megszüntetésre kerül az ismétlődő fizetés.
B/ A havidíj levonása előtt kiküldött e-mailben megtalálható a lemondást lehetővé link, melyre
kattintva a rendszer automatikusan törli az ismétlődő fizetést.
Lemondás esetén az addig levont összeg vissza nem térítendő. Továbbá a megvásárolt
előfizetésből hátralévő időszak teljes egészében kifizetendő. Például 6 hónapos előfizetés esetén
6x1 havidíj fizetési kötelezettséget vállal, amely összeg lemondás esetén is kötelezettségként
jelentkezik.
7. VEGYES RENDELKEZÉSEK
7.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A
közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
7.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné
válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
7.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a
joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról
történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy
a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi
feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
7.4. Szolgáltató és Felhasználó/Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
7.5. A Felhasználó/Megrendelő szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.:
név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok
helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval
szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz
minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a
Felhasználótól/Megrendelőtől beszerezze, illetve a Felhasználó/Megrendelő kérésére, vagy
pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.
8. PANASZKEZELÉS RENDJE
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8.1. Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes
megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van
a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail
címen, vagy levél útján is közölheti.
8.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a
vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,
a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet
vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
8.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító
álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt
évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
8.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető
testület eljárását kezdeményezheti, a lenti elérhetőségeken.
8.5. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi
eljárást.
8.6. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu
Vagy területi szerveihez: Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály
Főosztályvezető-helyettes: Dr. Koller Edit
Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
Telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 236-3956 E-mail:
fogyved.pestmegye@pmkh.hu
Ügyfélszolgálat (rezsipont): hétfőtől csütörtökig 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00; pénteken 9.00 –
13.00
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:
http://www.nfh.hu/teruleti
Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni: Fejér Megyei Békéltető
Testület
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
A
magyarországi
békéltető
testületek
listáját
itt
találja:
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html
8.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése
céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést
hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása
érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót
megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
8.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló
fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett
működő békéltető testület illetékes.
8.9. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek
keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás
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székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara
szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó
igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
9. ADATVÉDELEM
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a weboldalon.
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