1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jelen dokumentum, mint Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), továbbá a
www.wolfildiko.hu. weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) valamint a Wolf Ildikó által kezelt
Facebook (WolFit – Fitt és egészséges élet – Wolf Ildivel), és Instagram oldalakon (w.ilden_wolfit)
meghirdetett szolgáltatások Wolf Ildikó egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a
megrendelő / igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Megrendelő), együttesen: Felek - jogait és
kötelezettségeit foglalja össze.
A Szolgáltató által kínált szolgáltatások bármelyikének igénybevételéhez Megrendelő részéről
szükséges figyelmesen elovasni és elfogadni az ÁSZF minden pontját. Ennek értelmében Megrendelő
kijelenti, hogy a Weboldalon, illetve a Szolgáltató Facebook és Instagram oldalain közzétett
szolgáltatások igénybe vételekor elolvasta és elfogadta a jelen ÁSZF-et. Annak minden pontjával
egyetért, azokat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

2.

SZOLGÁLTATÓI ADATOK / IMPRESSZUM

Név: Wolf Ildikó (e.v.)
Székhely: 5540 Szarvas, Dózsa Gy. u. 31. Fsz. 5.
Telefonszám: +3630 335 2865
Email cím: hello@wolfildiko.hu
Adószám: 69053575-1-24
Nyilvántartási szám: 52631362
Bankszámla szám: 10408131 – 86767770 - 82901004 – K&H Bank Zrt.
IBAN kód: HU39 1040 8131 8676 7770 8290 1004
GIRO kód: 10408131-86767770-82901004

3.

AZ ÁSZF ÉRVÉNYE

Jelen ÁSZF hatályos a www.wolfildiko.hu domain név minden oldalára és annak tartalmára,
szolgáltatásaira, továbbá minden letölthető információra és adatra, valamint Facebbok és Instagram
oldalaira is. Az ÁSZF 2019. január 07-től visszavonásig érvényes, elfogadása megkötött szerződésnek
minősül. Az ÁSZF visszavonásáig történő előzetes bejelentés nélküli módosítás a Szolgáltató jogkörébe
tartozik.
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4. SZOLGÁLTATÁS RENDELKEZÉSEI ÉS DÍJAK
A Szolgáltató sporttáplálkozási ajánlást, tevékenységi körében fitnesz tanácsadást, illetve edzésterv
készítést és edzéstartást végez. A Megrendelő igénybe veszi a Szolgáltató által kínált szolgáltatás(oka)t,
mely(ek)et Facebook, Instagram oldalakon, valamint a Weboldalon kerül(nek) feltüntetésre „WolFit
programok” formájában. Az ajánlatok pontos leírását és az eljárás módját a „WolFit programok”
menüpont tartalmazza. A szolgáltatási szerződés időtartama az igénybe vett csomagtól függően
változik. A megrendelés írásban, a hello@wolfildiko.hu e-mail címen keresztül történik, melyet a
Szolgáltató visszaigazol. Az e-mailen történő megrendelés, visszaigazolás, valamint minden további
levélváltás írásbeli kommunikációnak minősül a Felek között és eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.
A Szolgáltatót a munkájáért díjazás illeti meg. A megbízási díj mértékét a „WolFit programok”
menüpont tartalmazza. A megrendelés és az együttműködés a megbízási díj kiegyenlítésével válik
érvényessé, legkésőbb a Szolgáltató általi visszaigazolást követően, de maximum 4 munkanapon belül.
A fizetés módja banki utalás vagy készpénzfizetés. Bankszámla szám: 10408131 – 86767770 - 82901004
– K&H Bank Zrt., számlatulajdonos: Wolf Ildikó.

5.

FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

A Szolgáltató kijelenti, hogy nem orvos, sem dietetikus. Jelen programban található ajánlások nem
minősülnek orvosi véleménnyel egyenértékűnek, bármilyen étrend vagy egyéb program megkezdése
előtt indokolt lehet az orvosi konzultáció. Szolgáltatóként ajánlásokat tesz, melyeket a Megrendelő
saját akaratának megfelelően, saját felelősségére vesz igénybe és vállal minden esetleges kockázatot.
A programból adódó bármilyen esetleges sérülés, egészségügyi probléma bekövetkezéséért a
Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Szolgáltató vállalja a Megrendelő által kiválasztott szolgáltatásban (ld. WolFit programok) foglaltak
biztosítását, azonban az étrend betartásán túl mozgás, és sporttevékenység erősen ajánlott a
fitneszcélok elérése érdekében, ezért a Szolgáltató csak abban az esetben vállalja az együttműködést,
amennyiben a Megrendelő mindent megtesz a sikeres együttműködés érdekében és követi a
Szolgáltató ajánlásának minden pontját.
A Megrendelő - saját felelősségével és akaratával megegyezőként - vállalja aktív jelenlétét a Szolgáltató
által összeállított programban, semmilyen ebből esetlegesen eredő kár nem terheli a Szolgáltatót.
Továbbá a Megrendelő köteles minden egészségügyi problémáról, betegségről – akár ételérzékenység,
hormonális probléma, fizikai vagy mentális kóros állapot - a Szolgáltatót tájékoztatni, aki saját
felelősségi körében mérlegelheti, hogy vállalja-e a szolgáltatás nyújtását.
Előfordulhat, hogy az étrendet vagy egyéb sporttáplálkozási programot és edzéstervet igénybe véve és
tökéletesen használva nem azt az eredményt kapja a Megrendelő, mint amelyet várt, valamint fennáll
az esélye, hogy nem történik meg a fitneszcél elérése. Az eredmények egyénfüggők, ezt minden
Megrendelő tudomásul veszi. A Szolgáltató nem kötelezhető a programtól várt változások esetleges
elmaradása esetén pénzvisszafizetésre.
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6. WEBOLDAL SAJÁTOSSÁGAI
A Weboldal látogatása mindenki számára saját felelősségre történik, nem jelent elkötelezettséget
egyetlen résztvevő részére sem. Jelen honlap más weboldalakra irányító hivatkozásai, internetes linkjei
és megjelenített tartalmai az adott és érintett felületek felelősségi körébe tartoznak, ezért a Szolgáltató
elhatárolódik a más oldalak által kezelt információk és adatok hitelességét illető felelősségvállalástól.
A Szolgáltató nem kötelezhető felelősségvállalásra a Weboldal tartalmak és információk
alkalmazásából bekövetkező esetleges károkért. A Weboldalra mutató hivatkozások csak abban az
esetben megengedettek, ha azok a Szolgáltató imázsának, üzleti céljainak megfelelnek és támogató
jellegűek.

7. MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁS(OK) TELJESÍTÉSE ÉS ADATVÉDELEM
Személyre szabott sporttáplálkozási étrend igénylése esetén az anamnézis felvétele után egy vagy több
részletes kérdőív kitöltésére és visszaküldésére kerül sor. Az étkezési napló beérkezését követően
maximum 10 naptári nap áll a Szolgáltató rendelkezésére a beszolgáltatott információk feldolgozására,
aki e-mailben küldi el a Megrendelő részére kidolgozott ajánlást elektronikus formában pdf
formátumban. A kiválasztott program során annak jellegétől függően egy vagy több konzultációs
lehetőség van, melyeknek időpontja és formája Felek között személyes megbeszélés tárgyát képezi.
A programot előrehaladását nyomon követő, illetve azt alátámasztó fényképes és körméretbeli
változásokat igazoló adatokkal, azaz beszámolóval segíti a Megrendelő a közös munkát, ezáltal is
biztosítva az együttműködést. A Szolgáltató - a személyiségi jogok figyelembevételével (arc kitakarása,
név elrejtése, anonimitás megőrzése) – jogosult felhasználni ezen információkat marketing célokra a
közösségi – és /vagy egyéb internetes oldalakon és egyéb felületeken, akár nyomtatott formában is.
Az adatvédelem kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben előírtakkal adekvát módon zajlik.
A szolgáltatási szerződésben foglalt időtartam lejártát követően a Weboldalon feltüntetett bármely
további szolgáltatás igénybevételéhez új megrendelés szükséges.

8.

ELÁLLÁS ÉS A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

A megrendelés elküldésével, az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg jogviszony jön létre Megrendelő és
Szolgáltató között, ennek értelmében a Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatás(ok) ellenértékét
kiegyenlíteni. A vállalási díj megfizetését követően a Szolgáltató visszafizetésre nem kötelezhető.
Amennyiben a Megrendelő nem egyenlíti ki a vállalási díjat a Szolgáltató által megjelölt 5 munkanapon
belül, úgy a Szolgáltató részéről a megállapodás azonnali hatállyal felmondható.
Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF 5. és 7. pontjában foglaltakat nem teljesíti, a Szolgáltató fenntartja
a jogot a felzárkózásra adott határidőt követő vagy azonnali hatályú egyoldalú
szerződésmegszüntetésre. A szolgáltatási díj megfizetését követően a Megrendelő a szerződéstől való
elállást nem tudja gyakorolni, a megfizetett szolgáltatási díj nem jár vissza. A megbízási díj nem jár
vissza akkor sem, ha az együttműködést esetlegesen ellehetleníti a Megrendelő vagy a Szolgáltató
személyében bekövetkező bármely előre nem látható körülmény.
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9.

SZERZŐI JOGOK

A szerzői jog kiterjed a Weboldalra, a Weboldalon fellelhető tartalmakra, információkra, valamint a
Weboldal képi megjelenítésére, grafikai megoldásaira, melyek a Szolgáltató tulajdonát képezik. Azok
fizikai vagy más adathordozóra történő letöltése, sokszorosítása, elektronikus vagy papíralapú
továbbítása, nyomtatása magáncélú felhasználás céljából csak a Szolgáltató írásos hozzájárulásával és
forrásmegjelöléssel lehetséges.
Írásos hozzájárulás hiányában, tilos a Weboldal bármely tartalmát részben vagy egészben másolni,
nyilvánosan prezentálni, illetve jellegével megegyező tevékenységet űzni.

10. FELAHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A szolgáltatás(ok) igénybevételével a Megrendelő át nem ruházható felhasználási jogot szerez az általa
megvásárolt tartalmakra. A Megrendelő rendelkezésére bocsátott étrend, edzésterv és minden
járulékos információ, dokumentum bizalmas információként kezelendő a Szolgáltató és a Megrendelő
között, melybe 3. fél bevonása, akár az étrend részleges vagy teljes megosztásával, sokszorosításával,
terjesztésével nem vonható be. Ennek megszegése súlyos szerződésszegés, a Szolgáltató jogosult jelen
megállapodást azonnali hatályú felmondással megszüntetni. A Felek megállapodnak abban, hogy a
Megrendelő ilyen szerződésszegés esetén 1.500.000,- Ft kötbért tartozik megfizetni a Szolgáltató
részére az erre irányuló felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül.
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