ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Tájékoztatjuk, hogy Ön mint megrendelő a sakkmatyi.hu/onlinetanfolyam címen elérhető honlapon
megrendelés leadásával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény)
6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben jelentkezést szeretne
leadni a tanfolyamra, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban
az esetben küldje el a megrendelőlapot, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező
érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel
szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.
1. Szolgáltatói adatok:












Cégnév: Sakkmatyi bt
Székhely: 2519 Piliscsév, Temető u. 22.
Adószám: 25014804-1-11
Cégjegyzék szám: Cg. 11-06-010956
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: info@sakkovi.hu
Telefonos elérhetőség: +3620/544-7776
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-139583/2018
Számlaszám: 12025000-01467493-00100001
Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Szolgáltató elérhetőségei: telefon: 20/544-7776 email: info@sakkovi.hu

2. Jelen szerződés az alábbi szolgáltatás megvásárlására vonatkozik:
„Online élő sakktanfolyam” részvételi joga 2018-19-es tanévben. A tanfolyam egy online képzés, mely
tartalmaz:
-

Hetente egy kb. 45 perces élővideós foglalkozást, melynek a Facebook felülete ad teret egy
zárt csoportban. Ehhez Facebook regisztráció szükséges.
Az élő foglalkozásokhoz kapcsolódóan online sakkfeladatok, melyek e-mailen érkeznek.
Fakultatív gyakorlási, ismerkedési lehetőség a csoporttagokkal.

Egy regisztrációval egy „Facebook felhasználó” vehet részt a képzésen, de a képernyőn az
élővideót tetszőleges számú családtag nézheti.
A részvétel mellé kiegészítő szolgáltatások vásárolhatók:
Extra csomag: a házi feladatok ellenőrzése és kiegészítő online gyakorlófeladatok. A csomag
megvásárlásával egy tanuló küldheti vissza rendszeresen a feladatokat, és kérhet azok javítását.
További családtagok számára is váltható extra csomag úgy, hogy az Extra csomaggal élők számát 1nél nagyobbra állítjuk. Az extra csomag utólag, e-mailben is kérhető.
A feladtaok ellenőrzését a szolgáltató abban az esetben garantálja, ha a tanuló azokat a következő
videós lecke előtti napig elektronikus formában visszaküldi. A feladatok ellenőrzése, értékelése egy
héten belül megtörténik.
VIP csomag: az Extra csomag szolgáltatásain felül ez a csomag tartalmaz havonta 1 45 perces SKYPE
kapcsolatos online magánórát a tanuló számára. 3 havi VIP tagság után a tanuló kap egy ajándék sakk
könyvet, ami a tudásszintjének épp megfelelő a további fejlődéshez. További családtagok számára is
váltható VIP csomag úgy, hogy a VIP csomaggal élők számát 1-nél nagyobbra állítjuk. A VIP csomag
utólag, e-mailben is kérhető.
A VIP csomag korlátozott számú tanulónak érhető el, mely létszámkorlát a megrendelőlapon van
feltüntetve. Amennyiben a létszámkorláton felül jelentkezik valaki a VIP tanfolyamra, azt a szolgáltató
túljelentkezésre hivatkozva visszautasíthatja, és csomagját megegyezés szerint Extra vagy sima Online
csomagra módosítja.

3. Rendelési információk
A megrendelés a jelentkezési lap kitöltésével és a „jelentkezem a tanfolyamra” gomb megnyomásával
hivatalosnak minősül. A megrendelő kötelező érvényűnek tekinti magára nézve a részvételi díj
kifizetését, amely történhet online felületen kártyás fizetéssel, 6 napon belül banki átutalással vagy
PayPal számlára utalva. A szolgáltató 6 naptári napig fenntartja a megrendelő jelentkezését.
Amennyiben a megrendelő 6 napon belül nem fizeti ki a megrendelt szolgáltatás ellenértékét, úgy a
szolgáltató a megrendelést lemondottnak tekinti.
A szerződés az első havi tanfolyamdíj befizetésével lép érvénybe, és tanév végéig vagy lemondásig
havonta automatikusan megújul.
A tanfolyamon való részvételt mindig egész hónapig érvényes, és hónapforduló (amely a jelentkezés
dátumához igazított) előtti napig lehet emailen lemondani az info@sakkovi.hu címen jelezve. A le nem
mondott tagság a következő hónapra fizetési kötelezettséggel jár.
A tagság 2019. június 15-én a tanév végeztével automatikusa lejár.
A szolgáltatásra vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak. A szolgáltató Alanyi Áfa Mentes körbe
tartozik, így az árak nem tartalmaznak Áfát.

4. A rendelés menete
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A megrendelő kitölti a jelentkezési lapot.
Választásának megfelelően a kártyás fizetést kezelő weboldalra jut, vagy a PayPal
bejelentkezéshez, vagy amennyiben a 6 napon belül átutalás opciót választotta, úgy a
megrendelés sikerességét jelző oldalra.
A megrendelésről automata visszaigazoló e-mailt küld a szolgáltató a listamester.hu
hírlevélküldő szoftvert használva. A visszaigazoló levélben érkezik a számlaszám a fizetési
tudnivalókkal.
Amennyiben a megrendelő átutalással kíván fizetni, vagy az azonnali kártyás/ paypal fizetés
valamilyen okból meghiúsult, úgy az emailben érkezett számlaszámra van lehetősége a
megrendelőnek 6 naptári napon belül befizetni a részvételi díjat.
Befizetés sikeressége után néhány napon belül küldi a szolgáltató a számlát elektronikus
formában. A számla kinyomtatás után aláírás nélkül hiteles.
Az első online foglalkozáshoz való belépésre a tudnivalókat a szolgáltató a befizetés
megérkezése után e-mailen küldi.

5. A megrendelt szolgáltatás havidíjának fizetési módja
A szolgáltatások fizetésének módja





Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a
visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat. A közlemény rovatban feltétlenül
tüntesse fel e-mail címét, amivel a megrendelést leadta, mert ezzel tudjuk beazonosítani.
Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai
számára lehetséges: Barion, Visa, MasterCard American Express
PayPal fizetés: a PayPal felületén keresztül az info@sakkovi.hu címmel regisztrált PayPal számlára
lehetséges.

A szolgáltatás havonta megújul. A további havidíjak fizetése csak banki átutalással és PayPallal
lehetséges. Minden hónapban a jelentkezéssel azonos dátum-napon – vagy az azt követő
munkanapon – válik aktuálissá
6. Elállás joga
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet 29. §-a alapján a megrendelőt nem illeti elállási jog az előre meghatározott időpontban
szabadidős szolgáltatások (itt: tanfolyam minden héten) igénybevételére irányuló online szerződéseknél.

A megrendelés érvényességi idejébe számító első és második videós tanfolyam közötti héten érvényes a
„próbaóra-garancia”. Ebben az időszakban van lehetőség lemondani a tanfolyamot és visszaigényelni
a befizetett összeget.
8. Tanfolyam lemondása
A szoláltató fenntartja magának a jogot, hogy indokkal vagy indoklás nélkül (pl. nem elegendő számú
jelentkező, az előadó betegsége, stb.) miatt a tanfolyamot lemondja vagy más időpontra módosítsa.
Időpont módosítás esetén a szolgáltató haladéktalanul értesíti a megrendelőt a változástól, és
beleegyezését kéri az időpont módosításhoz. Ebben az esetben a megrendelőnek lehetősége van a
részvételről lemondani és teljes befizetett díjat visszakérni.
A tanfolyam lemondása esetén a szolgáltató tájékoztatja a résztvevőket a tanfolyam elmaradásáról és
14 napon belül visszautalja a részvételi díjakat.

9. Jótállás

A tanfolyamra „Próbaóra-garancia” érvényes:
Ha az első foglalkozás után a megrendelő bármilyen okból szeretne elállni a tanfolyamsorozaton való
részvételtől, akkor az erre szolgáló automata-kérdőíven vagy egy email formájában a második
foglalkozás előtt lemondhatja a tanfolyamon való részvételt, és visszakapja a befizetett díjat.

10. Adatkezelés
A szolgáltató a megrendelés során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli,
és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára.
A sakkozzagyerekkel.hu weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre
statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag
hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.
A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel.
Az egyes informatikai rendszerek által, a megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása
folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben
meghatározott időszakra.
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban. .
A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a
szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el.

11. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény),
fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet
rendelkezései az irányadók.

