
Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 
I. Bevezető rendelkezések 
1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett www.hanumanjoga.hu honlapon – 
továbbiakban: honlap – nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik. 
2. Jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a felek 
kizárólag elektronikus formában kötik meg. 
3. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar. 
4. Jelen ÁSZF nem tartalmaz magatartási kódexre való utalást. 
5. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a www.hanumanjoga.hu honlap szolgáltatásainak 
igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi 
szerződésre. 
  
II. Szolgáltató adatai 
Szolgáltató neve: Kun Zsuzsanna Mária egyéni vállalkozó   
Szolgáltató székhelye: 1027 Budapest, Margit krt. 54. 2. em. 2. 
Szolgáltató telefonszáma: +36204812810 
Szolgáltató e-mail címe:  hanumanjoga@hanumanjoga.hu  
Szolgáltató adószáma: 59340906-1-41 
 
   
III. A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás) 
1. Jelenléti jógaórákra bejelentkezés és részvétel biztosítása. 
2. Valós idejű online jógaórákon való részvétel lehetősége (egyszeri vagy havi előfizetési díj 
vagy bizonyos óratípusok –workshopok, tanfolyamok - esetében különdíj ellenében). 
3. Előzetesen rögzített jógaórákon való részvétel lehetősége, illetve  ezek 
internetkapcsolaton keresztüli letöltése (azok offline megtekintésére való lehetőség). 
Jógaóráinkat elsősorban felnőtteknek, illetve 16. életévüket betöltött személyeknek ajánljuk, 
az ettől eltérő lehetőséget külön jelöljük. 
  
IV. A megrendelés menete 
1. A Szolgáltató által jelen honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a Felhasználó 
jogosult, aki a honlap használatára regisztrált és jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az 
Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. A kontakt jógaórákon való részvételre  
személyes egyeztetés útján is van lehetőség. Ajándékutalvány, bérlet birtokosai számára is 
szükséges az online bejelentkezés az időpontfoglaláshoz. 
 
2. Regisztráció 
A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon lévő 
időpontfoglaló rendszerben található „Regisztráció” menüpont alatt lévő űrlap kitöltésével 
és elküldésével regisztrálhat.  
Regisztrációkor a nevét, e-mail címét kell megadnia és a saját jelszavát is itt állíthatja be. 
A regisztrációval a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi 
tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti 
a Felhasználót. A Felhasználó a jelszavát köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen 
jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni. 
A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) kérheti a Szolgáltatótól 
regisztrációja törlését. 

mailto:hanumanjoga@hanumanjoga.hu


 
3. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele 
A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a 2. pont alatt részletezett regisztrációt, 
valamint a mindenkor hatályos árlistában foglalt szolgáltatási díjak igazolt megfizetését 
követően jogosult. A szolgáltatás igénybevételre való jogosultság megszerzésekor a 
szolgáltató e-mailben értesíti a felhasználót.  
Bérletes előfizetés esetén időpontot tud választani és a „bérletem van” lehetőséget 
kiválasztva tud időpontot foglalni óráinkra. 
 
Különdíj ellenében megtekinthető óratípusok esetében a hozzáférés a megvásárolt videó 
megtekintésére érvényes.  
 
4. A regisztráció során megadott adatok ellenőrzésére, ill. azok módosítására a „Fiókom” 
gombra kattintva van lehetőség. 
 
A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a megrendelés során, a tényleges megrendelés előtt is 
ellenőrizheti és módosíthatja (pl. számlázási adatok módosítása opció). 
 
V. Árak / fizetési lehetőségek 
1. A szolgáltatások mindenkor érvényes árai a honlap „Áraink” menüpontja alatt található. A 
Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási 
díj módosításának közzététele a honlap „Áraink” menüpontja alatt történik. A módosítás a 
honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Ezekről a módosításokról a Szolgáltató a 
már regisztrált Felhasználókat írásban értesíti. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A tévedésből, 
nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.  
 
2. A felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy 
elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra 
vezethetők vissza. 
 
3. A felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton 
és digitális aláírással ellátva kapja meg a Szolgáltatótól az általa megadott e-mail címre.  
 
A Felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden a 
Szolgáltató által küldött elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai 
beállítások (pl. tűzfalak, spam szűrők) ezt lehetővé tegyék. Estleges, a Szolgáltatóhoz intézett 
automatikus válaszok, (mint például "out of the office" értesítések) nem vehetők figyelembe 
és nem állhatnak az érvényes kézbesítés útjában.  
E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatót azonnal elektronikusan 
írásban értesíteni. Felhasználó köteles legkésőbb 7 nappal a számlázás előtt a változásokról a 
Szolgáltatót értesíteni. 
 
4. Fizetési lehetőségek 
 
A részvételi díjat a jógaóra megkezdése előtt kell teljesíteni. Ez történhet átutalással vagy 
bankkártyás fizetéssel.  
Fizetési módok: készpénz, banki átutalás, banki befizetés, bankkártyás fizetés. 



 
Bankkártyás fizetés esetén a szolgáltató partnerünk: 
Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 
5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 
01-10-048552; adószám: 25353192-2- 43., közösségi adószám: HU25353192; 
tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó 
intézményi azonosító: 25353192) https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/  

 
  
VII. A szolgáltatás igénybevételének időtartama/ lemondás lehetősége 
 
1. Részvételt lemondani csak írásban lehetséges.  
 
2. Amennyiben a jelentkező akadályoztatva van a részvételben az óra kezdete előtt (a kezdési 
dátumnak megfelelően) a lemondás költségmentesen megtehető.  
Amennyiben a lemondásra az óra  megkezdését követően került sor, a teljes részvételi díj 
felszámolásra kerül.  
 
A Szolgáltató méltányossági okból átteheti a részvétel lehetőségét, amennyiben a Felhasználó 
betegség vagy egyéb igazolt családi ok miatt nem tudott részt venni az órán és megjelöl egy 
másik alkalmat, amelyen részt vesz. 
 
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. 
Ez nem érvényes arra az esetre, ha a képzés a szerződéskötéstől/online jelentkezéstől 
számított 14 napon belül kezdődik. 
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. A Szolgáltató fenntartja a jogot az órák lemondására, illetve más időpontra történő 
áthelyezésére. Amennyiben a meghirdetett óra törlésre kerül, vagy olyan időpontra történő 
áthelyezés történik, mely a résztvevőnek nem megfelelő, a résztvevő írásos kérésére a 
befizetett díjat visszafizetjük. 
Ez általában 2 ok miatt történhet meg:  

1. Az oktató betegsége miatt. Igyekszünk helyettes oktatóval megoldani az óra 
megtartását. 

2. Az óra megtartásához szükséges létszám nem elegendő. Minimum 2 fő jelentkező 
esetén tudjuk óráinkat megtartani. 

 
  
VIII. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez 
1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. 
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2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes 
adatinak kezeléséhez. 
 
A személyes adatok kezelése a számlázás lebonyolításához szükséges. 
  
IX. Egyéb rendelkezések 
1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás 
igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult. 
2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a 
regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak 
megfelelően kezelje. 
3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott 
szolgáltatásokat saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. 
4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen 
honlapon való közzététellel válik hatályossá. 
5. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy 
egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában 
felhasználni. 
  
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. tv.), a 2001. évi CVIII., 
valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak. 
 
 
Budapest, 2022.08.21. 
 


