Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

I. Bevezető rendelkezések
1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett www.barkan.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.barkan.hu honlap szolgáltatásainak
igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi
szerződésre.

II. Szolgáltató adatai
Cégnév: Barkan Jóga Stúdió / Sziládi Orsolya EV.
Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 86.
Panaszkezelés cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 86.
Szolgáltató telefonszáma: +36 70 363 4030
Szolgáltató e-mail címe: info@barkan.hu
Adószám: 69522565-1-33
Nyilvántartási szám: 53306025
Kibocsátó cégbíróság, okmányiroda: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi
és Iparkamara
Szolgáltató képviselője: Sziládi Orsolya
(továbbiakban: Szolgáltató)

III. A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)
1. Jógaórákról készült videó felvételek internetkapcsolaton keresztüli online
megtekintésének lehetősége (alkalmanként, ajánlott hozzájárulás ellenében).

IV. A megrendelés menete
1. A Szolgáltató által jelen honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a
Felhasználó jogosult, aki az adott online jógaórára regisztrált és jelen ÁSZF rendelkezéseit,
valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.
2. Regisztráció
A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon lévő ‘Online
jóga’ menüpont alatt a ‘Lefoglalom’ menüpontra kattintva és az alatt található adatlap
kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik
jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres
regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A lefoglalt online óra
eléréséhez szükséges linket az óra kezdése előtt legkésőbb 15 perccel küldi a Szolgáltató.
Órakezdés előtt kevesebb, mint 15 perccel történt foglalás esetén Szolgáltató nem köteles
adott online óra elérési linkjét küldeni a Felhasználónak. A Felhasználó az óra elérési linkjét

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.

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 (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételére való jogosultság
megszerzésekor a szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. Különdíj ellenében
megtekinthető óratípusok esetében a hozzáférés a megvásárolt videó megtekintésére
érvényes.

4. A regisztráció során megadott adatok ellenőrzésére, ill azok módosítására (pl. email-cím,
számlázási cím) a regisztrációt követően a Szolgáltatónak küldött írásbeli módosítási
kérelemmel (email: info@barkan.hu) van lehetőség.

V. Árak / fizetési lehetőségek
1. A szolgáltatások mindenkor érvényes árai a honlap „Árak” menüpontja alatt található. A
Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási
díj módosításának közzététele a honlap „Árak” 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 Sziládi Orsolya EV.-től az általa megadott e-mail
címre. A Felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden a
Sziládi Orsolya EV. által küldött elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a
technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Esetleges, a Sziládi Orsolya EV.-hez
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 Sziládi Orsolya EV.-t azonnal elektronikusan írásban és
jogérvényesen levélben értesíteni. Felhasználó köteles legkésőbb 7 nappal a számlázás
előtt a változásokról a Sziládi Orsolya EV.-t értesíteni.

VII. A szolgáltatás igénybevételének időtartama / felmondás lehetősége
1. Az szolgáltatási díj egy online jóga órára érvényes. A Felhasználó az adott óra
regisztrációját az óra kezdésének időpontjáig jogosult lemondani. A lemondást írásban, a

Szolgáltató II. pontban jelölt e-mailcímére kell megküldeni vagy a regisztrációt visszaigazoló
emailben található ‘Cancel booking’-ra kattintva van lehetőség.

VIII. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes
adatainak kezeléséhez.

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 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.

