TUDATOS FIATALOK KÖZÖSSÉGE
Általános Szerződési Feltételek
Tudatos Fiatalok Közössége a https://tudatosfiatalok.com

oldalon

található weboldalon kínált

szolgáltatásait az alábbi általános szerződési feltételek mellett értékesíti (továbbiakban: „ÁSZF”):
1. AZ SZOLGÁLTATÓ/ALAPÍTÓ ADATAI
A weboldalon kínált szolgáltatást értékesítő vállalkozás adatai:
a)

Vállalkozás neve: Tóth Gábor EV (Tudatos Fiatalok Közössége)

b)

Székhely és levelezési cím: 1132 Budapest, XIII. kerület Váci út 16. fsz. 11. ajtó

d)

Adószám: 67599765241

e)

Bank: Magnet Bank

f)

Bankszámlaszám: 16200223-10060562
(IBAN: HU19 1620 0223 1006 0562 0000 0000)

g)

Internet: h
 ttps://tudatosfiatalok.com

h)

E-mail: m
 arketing@tudatosfiatalok.com

i)

Telefonszám: 06302343849

k)

A tárhely-szolgáltató neve: W
 PMU DEV

l)

A tárhely-szolgáltató címe: AUSTRALIA, Windsor, Victoria 3181

n)

A tárhely-szolgáltató weboldala: h
 ttps://premium.wpmudev.org

A továbbiakban: „Szolgáltató”-nak jelölve.
2. AZ ÁSZF HATÁLYA
2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra az adásvételi szerződésekre, tagsági viszonyokra,
amelyeket a Szolgáltató a weboldalon megvásárolható bármely szolgáltatások értékesítésére vonatkozóan
bármely Vevővel jelen ÁSZF hatálybalépésének napját követően megköt.
2.2. A felek közötti szerződéses jogviszony jelen ÁSZF-ből, valamint a felek között elektronikus úton
létrejövő egyedi szerződésből, vagyis a Vevő által megküldött megrendelésből és a megrendelés
elfogadásának Szolgáltató által történő visszaigazolásából tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a

jogviszonyra együttesen kell alkalmazni. A megrendelés elektronikus úton történő elküldésével a Vevő a
jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.
2.3. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei a felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.
3. TAGSÁGI VISZONY
3.1. Az közösség tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki a közösség célkitűzésével egyetért, továbbá az ÁSZF és Adatvédelmi szerződésben foglalt
rendelkezéseket elfogadja.
3.2. A közösségi tagság a felek között elektronikus úton létrejövő egyedi szerződésből, vagyis a Vevő által
megküldött megrendelésből és a megrendelés elfogadásának Szolgáltató által történő visszaigazolásából
tevődik össze.
3.3. A tagsági jogviszony megszűnik:
a./ A tag kilépésével.
b./Az esedékes tagdíj meg nem fizetésével.
c./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
d./ A tag kizárásával.
3.4. A tagsági jogviszonyát a tag a közösség alapítójához címzett nyilatkozatával bármikor, indokolás
nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az alapítóhoz történő megérkezése napján
szűnik meg.
3.5. Az alapító egyszerű kijelentéssel kizárhatja a közösség tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály
rendelkezéseit, vagy a közösséget súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
3.6. A kizárási eljárást bármely tag vagy az alapító folytatja le. A kizárási eljárásról a tagot az alapító
értesíti. A tag kizárását kimondó határozatot elektronikus keretekbe kell foglalni és indokolással kell
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az alapító a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás
megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett
taggal.

3.7.A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú alapító által készített határozat ellen, a kézbesítéstől
számított 15 napon belül a alapító felé fellebbezéssel élhet. Az alapító figyelembe veszi és mérlegeli a
fellebezést, majd a döntésről tájékoztatja a kizárt tagot.
3.8. A közösség tagja jogosult:
a./ a közösség tevékenységében részt venni
b./ a közösség szolgáltatásait igénybe venni
3.9. A közösség tagja:
a./ Nem veszélyeztetheti a tag céljának megvalósítását és a közösség tevékenységét.
b./ Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./ Köteles a közösség ÁSZF-jének, a döntéshozók határozatainak reá vonatkozó előírásait,
rendelkezéseit betartani.
d./ Köteles az adataiban való változást követő 8 napon belül az alapítónak bejelenteni.
3.10. A közösség tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek, a tagok egyéb vagyonukkal a
közösség működéséért nem felelnek. A tagdíj összegét és a tagdíjstruktúrát az alapító határozza meg, és
évente felülvizsgálja. A tagdíjat a szerződés létrejöttével egyidejűleg kell megfizetnie a Vevőnek a
közösség alapítójának bankszámlájára történő bankkártyás fizetés útján megfizetni.
3.11. A közösség megalakulását követően újonnan belépő tag köteles a havi tagdíjat minden hónapban
megfizetni, amennyiben a tagságra igényt tart. A tagdíjat a tag a tagsági jogviszony létesítésével egy
időben megfizetni, ezt követően a következő hónap fordulónaján köteles az alapító bankszámlájára
bankkártyás fizetés által teljesíteni Barion ismétlődő fizetési rendszerén keresztül.
4. A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI
4.1. A weboldalon történő vásárlásra jogosult bármely cselekvőképes nagykorú természetes személy, jogi
személy,

jogi

személyiséggel

nem

rendelkező

gazdasági

társaság

vagy

egyéb

szervezet

(továbbiakban: „Vevő”).
4.2. A weboldalon történő vásárlás érvényes regisztrációhoz kötött. A Vevő által tévesen vagy pontatlanul
megadott adatok elküldéséből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
5. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

5.1. A felek között létrejövő szerződés tárgyát a weboldalon megvásárolható szolgáltatások köre képezi,
valamint a tagság igénybevétele.
5.2. A szolgáltatások lényeges tulajdonságait, jellemzőit az adott, szolgáltatás információs oldaláról,
adatlapjáról lehet részletesen megismerni. A tagságra vonatkozó előnyök, információk a weboldalon
nyilvánosan elérhetők.
5.3. A weboldalon található információkat a Szolgáltató rendszeresen frissíti, és minden tőle telhetőt
megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek, azonban az esetleges
pontatlanságokét, elírásokért felelősséget nem vállal.
6. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
6.1. A weboldalon a Vevő a termékek, szolgáltatások, tagság megvásárlására vonatkozó szándékát
(megrendelését) ráutaló magatartással jelezheti a Szolgáltató felé az alábbiak szerint.
6.2. A Vevő köteles kitölteni egy megrendelési űrlapot, amelyen meg kell adnia a számlázáshoz,
szükséges további információkat. A Vevő ezt követően köteles ellenőrizni az általa bevitt adatok
helyességét, az esetleges adatbeviteli hibákat kijavítani, majd a megrendelés véglegesítését eredményező
gombra kattintással küldheti el a megrendelését elektronikus úton a Szolgáltatónak. A Vevő által
elektronikusan elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. A Vevő a
megrendelés elektronikus úton történő elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja
és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
6.3. A Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikusan rögzíti, amely tényről a Vevőnek e-mailben
nyomban értesítést küld. Ez az értesítés a megrendelés részleteit és feldolgozásának megkezdését rögzíti,
azonban még nem jelenti a Szolgáltató részéről a megrendelés elfogadását, és a szerződés létrejöttét.
6.4. A megrendelést a Szolgáltató abban az esetben fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges
valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte, az adatok valósak, és a megrendelést a Szolgáltató
előreláthatólag teljesíteni tudja. A Szolgáltató a Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból
eredő hibáért semminemű felelősség nem vállal.
6.5. A szerződés a megrendelés elfogadásáról szóló e-mail elektronikus úton történő hozzáférhetővé
tételének időpontjában jön létre.

6.6. A létrejött szerződés alapján a Szolgáltató a szolgáltatás átadására, tagság által nyújtott prémium
oldalakra való belépést biztosítja, a Vevő pedig az ellenérték megfizetését teljesítette.
6.7. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az
Ektv. rendelkezései megfelelően irányadóak.
6.8. Vevő a jelen ÁSZF-et, az elküldött megrendelést és a megrendelés visszaigazolását papírra
kinyomtathatja vagy egyéb tartós adathordozóra elmentheti, amely biztosítja számára az elektronikus
úton létrejött szerződés megjelenítését.
7. VÉTELÁR
7.1. A weboldalon a szolgáltatások, tagsági díj mellett a bruttó árak kerülnek feltüntetésre. A feltüntetett
árak minden esetben magyar forintban értendők. A termékek esetleges akciós árai mindig külön is
feltüntetésre kerülnek. Az akciós árak mindig a készlet erejéig, illetve az akció időtartamáig érvényesek.
7.2. A termékek árváltoztatásának jogával a Szolgáltató szabadon élhet. A weboldalon a módosítás a
weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt termékek, szolgáltatások
vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a
weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő
árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron átadni. Ebben az esetben a Szolgáltató
felajánlhatja a helyes áron történő átadást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.
8. FIZETÉSI FELTÉTELEK
8.1. A vásárolt termékek vételárának kiegyenlítésére, a Vevő választásától függően, az alábbi fizetési
módokon kerülhet sor:
a)

ismétlődő bankkártyás fizetés (Barion)

8.2. Ismétlődő bankkártyás fizetés
8.2.1. Az ismétlődő bankkártyás fizetés esetén a kiválasztott termékek, szolgáltatások vételárát a
Vevőnek az átirányított BARION fizetőfelületen, a vásárlás pillanatában kell kiegyenlítenie. A szolgáltatást
nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének
száma: H-EN-I-1064/2013. A Szolgáltató a fizetést követően automatikusan E-számlát állít ki, amelyet az
automatikus visszaigazoló email tartalmaz. A fizetést követően a tagsági díjat a Szolgáltató megbízásából

a Barion Payment Zrt. minden hónapban a fordulónapon ismétlődő fizetéssel automatikusan levonja. Erre
a Vevő jóváhagyást az első fizetéskor kitöltött űrlap által megadja. Az ismétlődő fizetés lemondása,
megszűnés a tagsági jogviszony megszűnésével egyszerre valósul meg. A tagsági viszony megszűnéséről
szóló leírás a 3.3. pontban olvasható.
8.2.2. A fizetést követően a Szolgáltató intézkedik a megrendelt szolgáltatások rendelkezésre nyújtásáról,
online hozzáférések engedélyezéséről.

9. SZAVATOSSÁG
9.1. Szolgáltató szavatol azért, hogy az általa nyújtott szolgáltatások megfelelnek az információs oldalon
meghatározott minőségi feltételeknek és a hatályos magyar jogszabályoknak.
9.2. A kifogást a Szolgáltatónál, a szolgáltatás azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a hiba pontos
leírását, mértékét és felfedezésének körülményeit is tartalmazó megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva
kell bejelenteni a Szolgáltató fentebb megjelölt elérhetőségein. Szolgáltató kérheti a szavatossági igény
érvényesítéséhez a számla bemutatását.
9.3. Vevő a kifogás rendezéséig a szolgáltatást nem jogosult felhasználni vagy továbbértékesíteni.
9.4. Szolgáltató a kifogás kézhezvételét követő 15 napon belül, amennyiben a reklamáció jogosságáról
meggyőződött, a hiba jellegétől és mértékétől függően javaslatot tesz a kifogás kijavítására,
pénzvisszafizetéssel vagy árengedménnyel történő rendezésére.
10.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

A Szolgáltató a Vevő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a
szerződés teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása, valamint a
Vevő által előzetesen jóváhagyott egyéb célok (pl. hírlevél küldése) érdekében rögzíti és tárolja. Az
adatokat harmadik félnek nem továbbítja.
11. EGYÉB KIKÖTÉSEK
11.1. A weboldalon történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Interneten keresztül történő vásárlás
technikai és műszaki feltételeinek, korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek
elfogadását. A Szolgáltató nem felel semmilyen kárért, amely a weboldal oldalára történő csatlakozás

miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének
kötelezettsége.
11.2. A https://tudatosfiatalok.com oldalakon található összes adat, információ, valamint a weboldal
design-ja, felépítése, a weboldalt működtető adatbázisok és szoftverek szerzői jogi védelem alatt állnak. A
weboldalon található anyagokat a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül senki sem jogosult
módosítani, feldolgozni, nyilvánosan közzétenni, illetve egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni.
11.3. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a módosított
ÁSZF-et a weboldalon történő elhelyezéssel teszi közzé. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép
hatályba. A felek szerződéses jogviszonyára mindig az egyedi szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF
rendelkezéseit kell alkalmazni.
11.4. A felek között létrejött szerződéssel kapcsolatos minden közlést írásban vagy elektronikus levélben
kell a másik félnek megküldeni.
11.5. Mindkét fél számítógépes rendszerén az elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt elektronikus
dokumentumok és információk a felek közötti kommunikáció és a szerződés teljesítésének kölcsönösen
elfogadott bizonyítékát képezik.
11.6. Jelen ÁSZF és a felek között létrejött szerződések nyelve a magyar. A weblapon közzétett bármely
más nyelvű fordítás csupán a Vevők tájékoztatását szolgálja, esetleges nyelvi eltérés esetén azonban a
magyar nyelvű változat az irányadó.
11.7. A felek között létrejött szerződésből eredő jogviták eldöntésére a felek alávetik magukat a Fővárosi
Törvényszék kizárólagos illetékességének.
11.8. Jelen ÁSZF-ben, valamint a felek között létrejött egyedi szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 19513. évi IV. törvény (továbbiakban: „Ptk”), az
elektronikus

kereskedelmi

szolgáltatások,

valamint

az

információs

társadalommal

összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Ektv”), a távollevők között
kötött szerződésekről szóló 19913. (II.5.) Kormányrendelet („Kmr.”), valamint az egyéb hatályos magyar
jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2020.04.20.

Tóth Gábor EV
(Tudatos Fiatalok Közössége

