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Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a szolgáltató által üzemeltetett 
weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak abban az 
estben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező 
érvényűnek tekinti magára nézve.

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: LISZKAY JUDIT  e.v

A szolgáltató székhelye: 2030 Érd Nádas utca 1.

A szolgáltató elérhetősége, amely a kapcsolattartásra szolgál, és rendszeresen használt A szolgáltató elérhetősége, amely a kapcsolattartásra szolgál, és rendszeresen használt 

Elektronikus levelezési címe: info@liszkayjudit.hu

Adószáma: 56197929-1-33

A szerződés nyelve: magyar

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Termékeink online előadások. illetve tananyagok, melyek a weboldalon keresztül 
megvásárolhatók.

A honlapon található cikkek, képek és termékek bármilyen nemű másolása, átvétele, engedély A honlapon található cikkek, képek és termékek bármilyen nemű másolása, átvétele, engedély 
nélküli megjelenítése előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül szigorúan tilos! 

Áraink a rendelés időpontjában érvényes aktuális árak, amelyeket a szolgáltatás megrendelése 
előtt újból láthat és ellenőrizhet.

A szolgáltatás nyújtása alanyi jogon ÁFA-mentes.

Mivel minden anyagunk online, így nincs szállítási díj.

Amennyiben az oldalon a termékeknél vagy az áraknál elírás, hiba, hiányosság keletkezik, minden Amennyiben az oldalon a termékeknél vagy az áraknál elírás, hiba, hiányosság keletkezik, minden 
esetben fenntartjuk a jogot a módosításra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után 
azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról.

A vevőnek lehetősége van arra, ha bármilyen okból nem kíván részt venni a továbbiakban a 
tanfolyamon, bármikor indoklás nélkül abbahagyhassa. A tanfolyam havi fizetési lehetőséggel 
végezhető. A már korábban elért és kifizetett tanfolyami órák díját utólagosan nem térítjük 
vissza.

Rendelés menete, fizetés és a szolgáltatás igénybevételeRendelés menete, fizetés és a szolgáltatás igénybevétele

A honlapunkon minden esetben egyértelműen és értelemszerűen meghatározott helyre 
kattintva jut a megrendelő a regisztrációs oldalra, ahol láthatóak a megrendelhető anyagok, és 
az ezekkel kapcsolatos összes információ.

Az információkkal együtt elküldjük jelen tájékoztatónkat, aminek kérjük szíves tudomásul 
vételét és erről írásban való nyilatkozatát, mielőtt bármilyen adatát kezelnénk.
Az összes szükséges egyeztetést követően a vásárlónak banki átutalással van lehetősége Az összes szükséges egyeztetést követően a vásárlónak banki átutalással van lehetősége 
kiegyenlíteni a vásárolt tananyag/ előadás ellenértékét.
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További, bővebb információt e-mailben kérhet a honlapon található e-mail címeken.

Az információkkal együtt elküldjük jelen tájékoztatónkat, aminek kérjük szíves tudomásul 
vételét és erről írásban való nyilatkozatát, mielőtt bármilyen adatát kezelnénk.
Az összes szükséges egyeztetést követően a vásárlónak banki átutalással van lehetősége 
kiegyenlíteni a vásárolt tananyag/ előadás ellenértékét.

Banki átutalásnál Banki átutalásnál előre utalás történik a regisztráció során megadott bankszámlaszámra. 
Amint beérkezett a bankszámlára a szolgáltatás/termék/előadás/tananyag összege, élesítjük a 
rendszert és hozzáférést kap a vásárló az online felületen elérhető anyagokhoz.  Amennyiben 
bármilyen hiba lép fel a megvásárolni kívánt anyagnál vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a 
korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a 
vevőt az új adatokról.

A A vevő, amennyiben a regisztráció nem valósult meg, ezt követően még egyszer megerősítheti 
a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. A 
szolgáltatás az előre leegyeztetett módon és feltételekkel vehető igénybe, melyet mindkét fél 
elfogadott. A helytelenül megadott adatok miatt keletkezett kárért nem vállalunk felelősséget.

AA felhasználónak természetesen van lehetősége az adatai módosítását kérni, és ebben 
maradéktalanul segíteni fogunk. A www.liszkayjudit.hu  hozzáférési adatokat más embereknek 
tovább adni, értékesíteni szigorúan tilos, egy megvásárolt szolgáltatást, anyagot csak egyetlen 
személy használhat. 

A vásárló vállaljaA vásárló vállalja, hogy harmadik személynek sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem 
adja tovább, annak tartalmi részeit, elemeit, illetve mások számára elérhető nyilvános felületen 
nem jeleníti meg. Amennyiben a fentiek ellenére Szolgáltató tudomást szerez erről, a 
Szolgáltató jogosult jogi lépések megtételére, valamint 1.000.000 azaz egymillió forint kötbér és 
az okozott kár megtérítésének követelésére.

Elállás joga

Tekintettel arra, hogy a regisztrációt és fizetést követően a nem tárgyi adathordozón nyújtott Tekintettel arra, hogy a regisztrációt és fizetést követően a nem tárgyi adathordozón nyújtott 
digitális tartalomszolgáltatás azonnal és korlátozás nélkül hozzáférhető, a fogyasztó a 
regisztrációval és fizetéssel kifejezetten hozzájárul, hogy a vállalkozás megkezdje a teljesítést, 
és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a 
teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát. 

Az elállásra és felmondásra a Az elállásra és felmondásra a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § rendelkezései vonatkoznak. 
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szövegét letöltheti a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Panaszkezelés

Ha rendelése kapcsán valamilyen problémát tapasztal, kérjük, haladéktalanul vegye fel velünk a 
kapcsolatot e-mailben az alábbi adatok megadásával:

Regisztráció ideje;
Panasz típusa és leírása.Panasz típusa és leírása.

Email címünk: info@liszkayjudit.hu
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Vegyes rendelkezések

A szolgáltató és előfizető törekszenek arra, hogy vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 
Vevő és a Szolgáltató a 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra 
nézve az általános hatáskörű bíróság illetékességét kérheti.

A honlapon található hanganyag rögzítése és a honlap céljától eltérő használata, illetve A honlapon található hanganyag rögzítése és a honlap céljától eltérő használata, illetve 
bármilyen tartalom hasznosítása a honlap üzemeltetőinek előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül nem lehetséges és a fentebb leírt jogi következményeket vonhatja maga után.  

Budapest, 2021. február 21.

-------------------------------
Liszkay Judit - tulajdonos


