Altalá nos Szerző dé si Felté telek
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem
minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alább
megjelölt honlap működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást.
Felmerülő kérdések esetén az 1. pontban megadott elérhetőségeken állok rendelkezésre.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató rendeswebes.hu-n elérhető honlapján történő jogviszonyokra terjed ki.

1. Szolgáltató Adatai:
A szolgáltató neve: Solymos Tamás E.V.
A szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zobori u. 31.
A szolgáltató elérhetősége, a kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus
levelezési címe: hello@rendeswebes.hu
Telefonszáma: +36 70 621 42 80
Adószáma: 64926672-1-27
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-71062/2013.
Tárhely szolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt. (http://megacp.com)

2. Alapvető Rendelkezések:
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.
A jelen Szabályzat 2017. február 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató
jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése
előtt 11 (tizenegy) nappal a honlapon közzéteszi. Megrendelő a honlap használatával elfogadják,
hogy rájuk nézve a honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan
érvényes.
Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett honlapra, vagy annak tartalmát
bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak, a Szabályzatban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a
feltételeket, nem jogosult a honlap tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő
tartalmak, valamint a honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy
azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató
írásos hozzájárulása nélkül.

3. Megrendelés menete
A megrendelésed fizetési kötelezettséggel járó, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül,
melyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak
irányadóak.
A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről is szóló, a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól rendelkező 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
A szerződést a megrendelő űrlap kitöltésével és a "Megrendelem a tanfolyamot!" gombra való
kattintással Solymos Tamás E.V.-val (8000 Székesfehérvár, Zobori u. 31., adószám: 64926672-1-27,
nyilvántartási szám: 12302127) kötöd.
A megrendeléséről kapsz egy azonnali automatikus visszaigazoló levelet az e-mail címedre, amely
tartalmazza a részletes, tájékoztatást és a fizetéssel kapcsolatos tudnivalókat.
A fizetés beérkezése után aktiválom a hozzáférésedet az előfizetett tanfolyamokra, az aktiválásról emailben tájékoztatlak.

4. Fizetési módok és adatok
A megrendelés a tanfolyam díjának befizetésével válik véglegessé. Az utaláshoz szükséges adatokat a
jelentkezés visszaigazolásakor, e-mailben küldöm meg.
Elfogadott fizetési módok: banki átutalás
Fizetési adatok :
Solymos Tamás E.V., Székesfehérvár
Bank: CIB
Számlaszám: 10700093-61497445-51100005

5. Felhasználásról
A videótanfolyam megrendelésével hozzáférést kapsz a rendeswebes.hu általad megrendelt
tananyagokhoz. A hozzáférésed névre szól, harmadik személynek nem adható át, és a belépésedet

nem oszthatod meg. Amennyiben a hozzáféréseddel rövid időn belül több, egymástól elkülöníthető
IP címtől bejelentkezés történik, akkor fenntartom a jogot a hozzáférésed felfüggesztésére.
A videótanfolyamok a csak a rendeswebes.hu zárt felületén érhetők el, nem tölthetők le és
másolhatók, sokszorosíthatók. Harmadik félnek semmilyen formában nem adhatók át.

6. Teljesítés
Az általános teljesítési határidő, a fizetéstől számított 7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és
Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, úgy a Szolgáltató a Megrendelő
felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a
megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a
szerződés szerinti teljesítésre.

7. Felmondási jogról
A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet
hatálya alá tartozik. Ennek értelmében az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a
megrendelő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, ezt az elállási jogot én 30 napon
keresztül biztosítom neked. Elállási szándékodat a megrendeléstől számított 30 napon belül emailben jelezheted az hello@rendeswebes.hu címen.

8. Panaszkezelés
A szolgáltató panaszkezelési módja emailben történhet: hello@rendesewebes.hu
A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Fejér Megyei Békéltető Testület
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
+36 22 510-310
bekeltetes@fmkik.hu

9. Tárhelyszolgáltató:
3 in 1 Hosting Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás utca 12. 3. em. 11.
Adószám: 22206118-2-13
Cégjegyzékszám: 13-06-055290

