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Általános szerződési feltételek 

Útközben jóga 

I. Bevezető rendelkezések 

1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett www.utkozbenjoga.hu honlapon 

bemutatott – továbbiakban: honlap – 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 hatálya kiterjed valamennyi, a www.utkozbenjoga.hu honlap 

szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között 

létrejött egyedi szerződésre, azaz mindegyik jógatáborra, útra. 

II. Szolgáltató adatai 

 Szolgáltató neve: Adform Bt. 

 Szolgáltató székhelye: 1125 Budapest, Tusnádi utca 14. 

 Szolgáltató telefonszáma: +36 30 9246424 

 Szolgáltató e-mail címe: utkozbenjoga@gmail.com 

 Cégjegyzékszám: 01 06 754445 

 Adószám: 21498662143 

 Bankszámlaszám: 11101909-21498662-35000008 

CIB Bank Zrt.  

(továbbiakban: Szolgáltató) 

III. A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás) 

Jógatáborokban és egyéb helyszíneken, programokon történő jógaoktatás 

IV. A megrendelés menete 

1. A jelentkezési lap és nyilatkozat kitöltése, a szükséges adatok megadásával 

2. A jelentkezés elküldése 

3. Átutalással vagy készpénzben történő rész illetve teljes összeg fizetése a jelentkezési 

lapon megadott feltételek szerint 

4. A jelentkezés visszaigazolása számla megküldésével 

V. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele 

A jelentkező a szolgáltatás igénybevételére az 1. pont alatt részletezett jelentkezést, valamint 

a mindenkor hatályos szolgáltatási díjak igazolt megfizetését követően jogosult a Google 

Űrlap kitöltése után a megadott időintervallumban. A szolgáltatás igénybevételre való 

jogosultság megszerzésére a szolgáltató e-mailben értesíti a jelentkezőt. A jelentkezés során 

megadott adatok ellenőrzésére, ill azok módosítására az „Űrlap módosítása” linkre kattintva 

van lehetőség. 
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A jelentkező az adatbeviteli hibákat a megrendelés során, de a tényleges megrendelés után is 

ellenőrizheti és módosíthatja. 

VI. Árak / fizetési feltételek     

1. A szolgáltatások mindenkor érvényes árai a honlap „Jógatáborok” menüpontja alatt, az 

adott táborok leírásán belül található. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját 

bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele a 

honlap ugyanezen 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. Fizetés (két opció) 

1. Egy összegben készpénzben átadom a jelentkezési díjat a szervezőnek jelentkezés 

után 48 órán belül (az óráim alkalmával tudunk találkozni) 

vagy  

2. Két részben fizetek, az első részt (40%) a jelentkezés után átutalom a szervező, 

Adform Bt. számlájára 48 órán belül és a második részt (60%) helyben fizetem a 

táborban az oktatónak készpénzben. 

 

Számlaszám: 

Adform Bt. 11101909-21498662-35000008 CIB Bank 

 

VII. A szolgáltatás igénybevételének időtartama/ felmondás lehetősége 

A jelentkezés után közvetlenül kérjük a részvételi díj 40%-át teljesíteni a fizetési 

opcióknál leírt módon. Csak onnantól garantált a jelentkező helye, hogy a részvételi 

díj legalább 40%-át befizette. 2 héttel (14 nappal) az utazás előtt a jelentkezést már 

nem tudjuk törölni, ha bármilyen okból (akár esetleges lebetegedés, bármilyen egyéb 

vis major miatt) mégsem veszi igénybe az utat, a részvételi díj egészét ki kell fizetnie 

vagy maga helyett mást kell szerveznie. Ha nem tud mást szervezni maga helyett, de 

jelentkezik még az utolsó két hétben valaki a helyére nálunk, mert már nincs szabad 

hely, akkor természetesen visszatérítjük az összeget vagy egy legközelebbi utunk 

árába beszámítjuk. Ha az utazás előtt legkésőbb egy hónappal nem teljesíti a 

jelentkező a részvételi díjat, sajnos törölnünk kell a jelentkezők közül. 

 

VIII. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez 

1. A jelentkező az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. 



3 
 

2. A jelentkező kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt 

személyes adatinak kezeléséhez. 

IX. Egyéb rendelkezések 

1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás 

igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult. 

2. A csatolt szolgáltatások minőségéért (szállás, étkezés, túravezető, jógaórán kívüli 

programok, stb.) az Adform Bt. nem vállalja a felelősséget, de azokat a tőle elvárható 

legnagyobb gondossággal választja meg. 

3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon bemutatott 

szolgáltatásokat saját felelősségre veszi igénybe. 

4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen a tábor programját, helyszínét és az ÁSZF-t 

egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik 

hatályossá. 

5. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a 

regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban 

foglaltaknak megfelelően kezelje. 

6. 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. 

Általános érvényesség a következő időponttól: 

2018. július 1. 


