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Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, 
nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. 
A weboldalak működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan 
felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya Szolgáltató weblapján https://dermisztika.hu és 
aldomainjén ma.dermisztika.hu történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan 
elérhető és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről:  
https://dermisztika.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: Csordás Róbertné Vörös Gyöngyi egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):  
8640 Fonyód, Ady Endre u. 5.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, 
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@dermisztika.hu
Nyilvántartási száma: 4220875
Adószáma: 51042343-2-34
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala
Telefonszáma: +36 30 267 9371
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-139057/2018.
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:Tárhely.Eu Kft.
Telefon: +36 1 789 2 789,. FAX: +36 1 789 3 789
E-mail: support@tarhely.eu Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.

A Szolgáltatás leírása 

A Dermisztika Csordás Róbertné Vörös Gyöngyi 30 évnyi, saját élményeire, 
tapasztalataira felépített oktatóanyaga, mely a Lélek és az Elme működésének a 
mindennapi életünkre gyakorolt hatásait mutatja be. Feltárja a személyiség 
kialakulásának előzményeit, mintázatait, az emberi viselkedés mozgatórugóit, a minket 
körülvevő világ működésének törvényszerűségeit, mindeközben a lelket kozmetikázva 
segít a teljesebb, tudatosabb, boldogabb és a stresszmentes élet felé. 
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A Szolgáltató által nyújtott “Lélekiránytű”, “Tervezőből Megvalósító Munkafüzet”, Csináljuk 
együtt! személyes találkozás”, a “Megvalósít attitűd” alapozó online kurzusok 
ismeretanyagain keresztül a Szolgáltató megosztja tudását, személyes tapasztalatait a 
Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”). 

A szerződés tárgya 

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online 
tananyagainak és a Szolgáltatáson, belső tanuló felületen keresztül történő rendelkezésre 
bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik a Szolgáltatáson keresztül a belső tanuló 
felületen hozzáférhető tananyagok. 

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tehet közzé a fenti 
témákkal kapcsolatosan a honlapon, amik egyéb szolgáltatások (személyes konzultációs 
lehetőségek, tanácsadás)nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus 
formában történő megvásárlására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak.  

Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a 
„Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti 
tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Tag a honlapon megadott 
fizetési lehetőség elfogadásávasl megfizetheti. 
Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek 
teljesítéséért Csordás Róbertné Vörös Gyöngyi egyéni vállalkozó egyetemlegesen felelős. 

A szerződés létrejötte 

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – 
között ráutaló magatartással, a Tag által a dermisztika.hu weboldalon található jelentkezési 
lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre. 
A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve 
szerződéskötési képessége nincs korlátozva. 
A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell 
lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. 
Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a 
szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után megkezdje. 

Jelentkezés visszaigazolása 

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok 
megérkezését elektronikus levélben visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a 
jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. 

Fizetési feltételek 

A vételár kifizetése online bankkártyás fizetés utján történik és a Barion rendszerén 
keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást 
nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, 
engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013 
A termékek/szolgáltatások díjának kiegyenlítése után a Szolgáltató azonnal elektronikus 
számlát küld. 
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A megbízási díj teljesítése, számlázás 

A Szolgáltató a befizetett díj után elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet emailben 
juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának 
kiegyenlítése után a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet 
elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten 
elfogadja. 

Panaszkezelés 

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: 
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint 
közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely 
szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal 
jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu 

Felmondás kezdeményezése 

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását vagy a felmondást 
tartalmazó jognyilatkozatát a hello@dermisztika.hu email címre elküldve 
kezdeményezheti. 
A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete 
tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – annak törléséig – a 
Tag által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is 
hozzáférhetőek maradnak. 

Rendes felmondás 
  
A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt 
rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt 
bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj 
levonását követő harmincadik napra esik. 
  
Rendkívüli felmondás 

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, 
azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből 
eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy a Tag szerzői 
jogot sért. 

Pénzvisszafizetési garancia 
  
A fogyasztónak nem minősülő Tag a vásárlástól számított 30 napon belül azonnali 
hatállyal felmondhatja a szerződést, és élhet a 30 napos 100%-os pénzvisszafizetési 
garanciával. 

Kártérítési felelősség kizárása 
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A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való 
kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben 
kizárja. 

Szerzői jogok 

Miután a dermisztika.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a dermisztika.hu 
weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), 
újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus 
tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 
A dermisztika.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos 
hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-
neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes 
reklámfelületeire. 
Tilos a dermisztika.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy 
visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő 
létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a dermisztika.hu weboldalon 
vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető. 
A dermisztika.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével 
kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. 
A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek 
összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

ADATVÉDELEM 

A nyilatkozat célja 
Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Csordás Róbertné Vörös Gyöngyi egyéni 
vállalkozó (székhely: 8640 Fonyód, Ady Endre u. 5., adószám: 51042343-2-34, telefon: 
06 30 267-93-71, email: hello@dermisztika.hu) az általa a www.dermisztika.hu internetes 
oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse. 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: 
https://dermisztika.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések 
A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb 
hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország. 
  

1. sz. melléklet: 
  
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 
  
Címzett: * 
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek 
adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 
A fogyasztó(k) neve: 
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A fogyasztó(k) címe: 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 
Kelt 
  
  

  

Fonyód, 2020. November 29.
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