Általános szerződési feltételek
A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ászf” – Bús
Tímea egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a
www.bustimeacoach.hu és www.49nap.hu és a
www.elengedesmuveszete.hu honlapokon keresztül nyújtott
szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének
feltételeit szabályozza. Jelen ászf elválaszthatatlan részét képezi
az adatvédelmi nyilatkozat.
1. A Szolgáltatás nyújtója
Név: Bús Tímea e.v.
Székhely: 1133 Budapest, Pannónia u. 72-74.
Nyilvántartási szám: 36533890
Adószám: 76233803-1-41
E-mail-cím: bustimea@bustimeacoach.hu
Telefonszám: +36-30-311-36-70
2. A Szolgáltatás leírása
A Szolgáltató www.bustimeacoach.hu és www.49nap.hu és a
www.elengedesmuveszete.hu weboldalalakon (a továbbiakban:
„Weboldal”) keresztül nyújtott személyiségfejlesztő szolgáltatásával
cikkeket, blogokat, videó- és hangyanyagokat és egyéb tartalmakat oszt
meg a Szolgáltatás felhasználóival (a továbbiakban: „Felhasználó”),
illetve élő és online eseményeket (előadásokat, tréningeket,
workshopokat stb.) szervez és azokhoz belépőjegyeket értékesít.
A Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók személyisége fejlődjön,
önismeretre tegyenek szert és ezáltal kiegyensúlyozott párkapcsolatban
élhessenek.
3. A szerződés tárgya
Jelen szerződés alapján a szerződés tárgyát képezik a Szolgáltatót a
Szolgáltató által szervezett élő és online előadások, tréningek, kurzusok
és wokshopok. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson
keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető
anyagok, valamint a Szolgáltató által később elkészített, és a honlapon
keresztül közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Bús
Tímea e.v., aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

4. A szerződés létrejötte
Jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt:
„Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a
www.bustimeacoach.hu és www.49nap.hu és a
www.elengedesmuveszete.hu vagy annak aloldalán található
regisztrációs űrlap kitöltésével, és a megrendelőgomb lenyomásával jön
létre.
A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy
cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak
és valósággal megegyezőnek kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról,
hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valóságnak megfelelnek.
Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul
ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés
megkötése után azonnal megkezdje.
5. Jelentkezés visszaigazolása
A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja,
és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a
jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül ne fogadja el. Az
elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.
Az elutusítás szintén visszaigazolásra kerül, elektronikus levélben.
6. A részvételi díj mértéke
A www.bustimeacoach.hu és www.49nap.hu és a
www.elengedesmuveszete.hu oladalakon található elaődások, tréningek
ára az adott eseménynél találhatóak 1990 Ft- 99.990 Ft érték között. A
Felhasználó a honlapon részletezett feltételek szerint kedvezményekre
lehet jogosult. A szolgáltató a mindenkori árváltozás jogát fenntartja.
7. A megbízási díj teljesítése
A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes
bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott

bankkártyaadatok a valóságnak megfelelnek, és a megadott
bankkártyával jogszerűen rendelkezik.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Braintree
nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S.
Luxembourg B 118 349) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a
Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Braintree általános
szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan
megismerhetők
a https://www.braintreepayments.com/legal weboldalon.
Illetve A Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány
1. I. épület 5. emelet 5.; ami szintén a szerződés teljesítése során a
Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Barion Payment Zrt
általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata
folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/ amelyeket
a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.
Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldalon megadott bankkártyaadatokhoz
nem fér hozzá, azokat nem látja.
8. Számlázás
A megbízási díj kiegyenlítését követő 15 napon belül a Szolgáltató
elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus úton juttat
el a Felhasználóhoz. A Felhasználó az elektronikus számla kiállítását
kifejezetten elfogadja.
9. Felmondás lehetősége
A Felhasználó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés
felmondását a honlapon keresztül üezentben, vagy a felmondást
tartalmazó jognyilatkozatát az bustimea@bustimeacoach.hu e-mailcímre elküldve kezdeményezheti.
10. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog
A fogyasztónak minősülő Felhasználó a szerződés megkötését követő 14
naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a
Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. A Szolgáltató a megbízási
díjat a Felhasználó bankkártyájára visszafizeti.

11. Rendes felmondás
A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt
rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14.
naptári nap után azt bármikor felmondhatja.
12. Rendkívüli felmondás
A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú
jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha
a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét
ismételten vagy súlyosan megszegi.
13. Kártérítési felelősség kizárása
A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező
károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által
lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.
14. Szerzői jogok
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.bustimeacoach.hu és
www.49nap.hu és a www.elengedesmuveszete.hu weboldal, annak
elemei és az azon keresztül közzétett illetve értékesített írásos, videóvagy hanganyag, a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés
egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Felhasználó
felhasználási vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok
részére vagy egészére.
A weboldalon található anyagok jogosulatlan felhasználása (másolat,
átdolgozás, hasonló termék és szolgáltatás létrehozása, nyilvános
bemutatás, részben vagy egészben történő közzététel stb.) esetén a
jogsértő az első írásbeli felszólításra 8 napon belül legalább 200 000 Ft
díj megfizetésére kötelezhető.
15. Teljességi záradék
A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a
Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges
korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

16. A szerződés hatálya
A szerződés a meghírdetett esemény időpontjára vonatkozik.
17. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések
A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és
az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit
tekintik irányadónak.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa
Magyarország.
19. Panaszkezelés
A Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató
következő elektronikus levelezési címére küldheti:
bustimea@bustimacoach.hu
A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő
szervekhez is fordulhat:
Polgármesteri Hivatal Jegyzője
1139 Budapest, Béke tér 1.
Továbbá:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete
Levelezési cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III/310.
Panasz tehető a területileg illetékes járási hivatalnál.
A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai:
Web-Server Kft (4025 Debrecen, Pásti utca 2. 1/5.) Adószám: 134984542-09;
Jelen általános szerződési feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és
szabadon letölthetőek a a www.bustimeacoach.hu/altalanos-szerzodesifeltetelek www.49nap.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek, a
www.elengedesmuveszete.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek
weboldalakon.

