
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 
 

1. Bevezető  

1. Kérem, hogy amennyiben aktív használója kíván lenni az általam a 
http://mindthestep.hu/  oldalon kínált szolgáltatásoknak, figyelmesen olvassa el az 
Általános Szerződési Feltételeket! Kizárólag abban az esetben vegye igénybe a fent 
említett szolgáltatásokat, amennyiben a jelen dokumentum valamennyi pontjával 
maradéktalanul egyetért és azokat kötelező érvényűnek ismeri el önmagára nézve! 
 

2. A  jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a Mind 
the Step Bt., mint jogtulajdonos és szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által 
üzemeltetett http://mindthestep.hu/ weboldal használatára vonatkozó általános 
szolgáltatási és szerződési feltételeket mindazok számára, akik a weboldalt 
látogatják (továbbiakban „Látogató”) vagy az oldalon lévő szolgáltatásokat igénybe 
kívánják venni (továbbiakban „Megrendelő”).  
 

3. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalon a 
Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra, 
rendezvényekre, tréningekre.  
 

4. A jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi 
feltételekkel szabályozott szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) értelmében távollevők között létrejött szerződésnek minősül. 
 

5. A szerződés nyelve magyar.  

2. A szerződés létrejötte  

1. A jelen szerződés attól a pillanattól jön létre Szolgáltató és Megrendelő 
(továbbiakban „Felek”) között, hogy 1) a Látogató a weboldal aloldalain található 
szolgáltatás megrendelő űrlapok bármelyikét beküldi (és abban kinyilvánítja, hogy 
elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatkezelési 
Szabályzatot) vagy 2) a Megrendelő a weboldal aloldalain található megrendelő 
adatlapok bármelyikét kitölti (és abban kinyilvánítja, hogy elfogadja a jelen Általános 
Szerződési Feltételeket, valamint az Adatkezelési Szabályzatot) és e-mailen a 
Szolgáltató részére megküldi az alábbi e-mail címek bármelyikére: 
mindthestepinfo@gmail.com, kristof@mindthestep.hu, barbi@mindthestep.hu, 
zoli@mindthestep.hu.  

 



2. A fenti esemény bekövetkeztét követően  a Felekre a távollévők között megkötött 
szerződésre vonatkozó hatályos jogszabályok (45/2014 II.26 Korm. rendelet) lesznek 
érvényesek.  

3. A megrendelő szolgáltatás megrendelő űrlap kitöltésével és/vagy szolgáltatás 
megrendelő adatlap bármilyen formában való beküldésével elfogadja az itt leírt 
Általános Szerződési Feltételeket, amelyről az űrlapon és a megrendelőlapon 
egyaránt nyilatkozni is köteles.  

4. Amennyiben a megrendelő az ÁSZF-et nem fogadja el vagy erről a megrendelés 
során elmulaszt egyértelműen nyilatkozni, a Felek között szerződés nem jön létre. 
Megrendelő ebben az esetben nem veheti igénybe a Mind the Step Bt. 
szolgáltatásait, a megrendelése semmisnek tekintendő, az általa megadott 
személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatban 
(http://www.mindthestep.hu/adatkezelesiszabalyzat) foglaltaknak megfelelően 
Szolgáltató köteles azonnali törölni.  

3. Általános adatok, rendelkezések  

1. Szolgáltató adatai 

A szolgáltató/üzemeltető neve: Mind the Step Bt., kisadózó 
A szolgáltató ́székhelye: 2330 Dunaharaszti, Felső-Duna u. 8. 
Elektronikus elérhetőség: kristof@mindthestep.hu 
Telefonos elérhetőség: +3630-3084147 
Cég-nyilvántartási szám: 1306069281 
Bankszámlaszám: 16200151 18527933 00000000 (Magnet Bank)  
Adószáma: 25425833-1-13 
Kamara: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 

2. A szerződés és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve: magyar  

3. Megrendelő  

a) azon egyén, aki szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szándékát egyértelműen 
jelzi az alábbi két lehetőség bármelyikével: 1) a http://mindthestep.hu/ weboldal 
bármely aloldalán megrendelő űrlap kitöltésével, különös tekintettel az ÁSZF és 
Adatkezelési Szabályzat elfogadásáról szóló nyilatkozatára 2) a 
http://mindthestep.hu/ weboldal bármely aloldaláról letöltött megrendelő 
adatlapnak a következő e-mail címek bármelyikére történő elküldésével, amely 
adatlapban nyilatkozni köteles az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elfogadásáról: 
mindthestepinfo@gmail.com, kristof@mindthestep.hu, barbi@mindthestep.hu, 
zoli@mindthestep.hu. 



4. Alapvető rendelkezések  

a) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére 
a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 
évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező 
rendelkezései jellegükből fakadóan a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

5. Adatkezelési szabályok  

a) A weboldal használata, valamint a weboldal által kínált termékek és szolgáltatások 
igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az 
adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges 
mértékben, a jelen ÁSZF-ben és a weboldalon található Adatkezelési Szabályzatban 
(http://www.mindthestep.hu/adatkvedelem) meghatározott feltételek szerint 
használhatja fel.  

6. A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:  

a. A weboldal a Látogatók számára a következő termékeket és szolgáltatásokat kínálja:  

Félmaraton- maraton felkészítés,  Szabadtéri edzés szolgáltatás, Egyéni edzésterv 
készítés, Online edzéskövetés. 

Figyelmeztetés: A szolgáltatások leírásánál megjelenített képek bizonyos esetekben csak 
illusztrációként szerepelnek!  

7. Rendelési információk  

a. A szolgáltatásokra és termékekre vonatkozóan megjelenített árak minden esetben 
nettó árak. A Szolgáltató saját választása alapján mentességet élvez az általános 
forgalmi adó fizetési kötelezettség alól (alanyi adómentesség) így a fent jelölt árak 
általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 

b. Amennyiben a Szolgáltató hibás árat tüntet fel a termék mellett a tőle elvárható 
gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától 
egyértelműen eltér, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelő 
részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét felkínálja. Amennyiben a 
Megrendelő ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy minden esetben megilleti a 
szerződéstől való egyoldalú elállás joga. 

c. Amennyiben a Szolgáltató a http://mindthestep.hu/ weboldal egyes aloldalain 
azonos szolgáltatásra vagy termékre a tőle elvárható gondosság ellenére hibás 



módon többféle árat tüntet fel, úgy minden esetben az Árlistában 
(http://www.mindthestep.hu/arlista) szereplő árat kell irányadónak tekinteni. 

d. A 3.6 alatt részletezett szolgáltatások a személyes vagy konzultáció kivételével és 
termékek elektronikus formában (szerzői jogvédelem érdekében jelszóval és egyedi 
azonosítóval ellátott PDF típusú dokumentumként) kerülnek értékesítésre, így 
csomagolási és/vagy postaköltség nem kerül felszámításra. Ezen kitétel alól egyes 
időszakosan értékesített termékek és ajánlatok kivételt képezhetnek, a Szolgáltató a 
változtatás jogát ezekre az esetekre fenntartja! 

e. A weboldalon Megrendelő a „Szolgáltatások” menüpont alatt böngészhet a 
szolgáltatások és termékek között. Az egyes termékekhez tartozó leírást Szolgáltató 
a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, ám a teljesség igénye nélkül készítette 
el. Amennyiben a Megrendelőnek kétsége merülne fel, avagy részletesebb 
tájékoztatásra van szüksége, úgy a jelen szerződés 3.1 pontja alatt megtalálható 
üzemeltetői elérhetőségek között jelöl elektronikus levelezési címen a kérdéseit 
szabadon felteheti. 

f. A megjelenített szolgáltatások és termékek kizárólag a Szerződés Létrejötte 
bekezdésben részletezett módon, online rendelhetőek meg. 

8. Változtatás joga  

a) A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa nyújtott szolgáltatások és 
megvásárolható termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon 
megváltoztathatja.  

b) A Szolgáltatónak az adott termék vagy szolgáltatás adott áron történő eladására 
vonatkozó kötelezettsége a termék vagy szolgáltatás árának a weboldalon közzétett 
megváltoztatásáig áll fenn. A változás a weboldalon történt megjelenítés 
időpontjától hatályos. A változtatások a már megrendelt termékek vagy 
szolgáltatások árát nem érintik.  

9. Akciók  

a) Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a 
Megrendelőket az akció időtartamáról.  

b) A Szolgáltató bizonyos, általa kiválasztott alkalmakkor kedvezményes vásárlási 
lehetőséget biztosít kupon formájában. A kupon kódját az érvényességi idején belül 
és felhasználási feltételeinek megfelelően a megrendelő űrlapon kell a megfelelő 
mezőben feltüntetni. Egy megrendeléshez csak egy kupon váltható be, a kuponok 



nem vonhatóak össze. A kuponok felhasználási feltételeinek egyéb részleteit az 
aktuális kupon-akció feltételei tartalmazzák.  

10.  Egyéni edzésterv készítés  

a) Szolgáltató kijelenti, hogy nem szakorvos, így az általa nyújtott bárminemű 
szolgáltatás terápiás célokat nem szolgálhat, gyógyításra nem alkalmas.  

b) A Szolgáltató (Belovai Kristóf, a Mind the Step Bt. Ügyvezetője) a Megrendelő által 
űrlap és/vagy megrendelő adatlap formájában a „Szerződés Létrejötte” 
bekezdésben részletezett módok valamelyikén a rendelkezésére bocsátott 
személyes adatoknak az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelő 
felhasználásával, a „Sportedző” képesítésének (azonosító szám: 528130100105202) 
megfelelő módszerekkel, állít elő egyénre szabott otthoni-, kondícionáló termi-, 
szabad testsúlyos-, funkcionális-, funkcionális eszközökkel végzett edzéstervet. 

c) Az edzéstervek célja az egészséges életmód, az izomformálás, egy egységes és 
teljes testtudat megjelenítése és a fogyás elősegítése.  

 
d) Szolgáltatónak nincs lehetősége objektíven megítélni, hogy a Megrendelő milyen 

mértékben és hogyan követte a szolgáltatás keretein belül neki nyújtott ajánlásokat, 
így a Megrendelő fejlődésének sikeréért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.  

 
e) A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások és termékek rövidtávú célja a testformálás 

sikerének elősegítése. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások és termékek 
hosszútávú célja rávezetni a Megrendelőket a fenntarthatóan egészséges életmódra, 
valamint segíteni őket abban, hogy testük és határaik megismerésével tudatosabban 
mozogjanak.  

f) A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az általa kínált 
szolgáltatások és termékek alkalmazása a Megrendelő részéről az életvitelében és 
szokásaiban való, esetenként akár kifejezetten drasztikus változtatást igényelhetnek.  

g) Minden edzésterv megterhelést jelent az emberi test számára, így az edzéstervek 
igénybe vétele csakis és kizárólag saját akaratból és teljes mértékben egyéni 
felelősségre történhet! Bárminemű edzésmódszer megkezdése előtt tanácsos 
szakorvos véleményét kérni arra vonatkozóan, hogy a mozgás bármely eleme 
ellenjavalt-e!  

h) Megrendelő köteles teljeskörű tájékoztatást adni mindazon körülményeiről (így 
különösen minden korábbi vagy jelenleg fennálló, a mozgásszervrendszerét érintő 
betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény 
szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) amely az fenntartható edzéseit, 
befolyásolhatja. Szolgáltatónak a Megrendelő által megadott információk 
valóságtartalmát ellenőrzni lehetősége nincsen, így a valóságnak megfelelő 
információk teljeskörű szolgáltatása Megrendelő kizárólagos kötelessége és 
felelőssége.  



i) Szolgáltató kizárólag testileg és lelkileg egészséges, krónikus vagy akut 
mozgásszervi-, kardiovaszkuláris-, ill. emésztőrendszert érintő betegségektől 
mentes, 18. életévüket betöltött egyének számára vállalja a honlapon közzétett 
szolgáltatások nyújtását. Szolgáltató nem vállalja állapotos és szoptató kismamák 
számára a honlapon közzétett szolgáltatások nyújtását.  

j) Valamennyi szolgáltatás és termék megrendelése adott terméknek vagy 
szolgáltatásnak az egyszeri igénybevételére jogosít.  

k) A Szolgáltató az egyes szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatosan a 
Megrendelő számára az adott szolgáltatás vagy termék leírásában ad részletes 
tájékoztatást. Az egyes szolgáltatások leírásai az alábbi linken érhetőek el:  

• http://www.mindthestep.hu/szolgaltatasok 

l) Amennyiben a Megrendelőben bárminemű kérdés merülne fel, a Szolgáltató felé a 
kérdését e-mailen tudja feltenni a Szolgáltatói Adatokban (3.1.) közölt elektronikus 
elérhetőségi címen. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatással és termékekkel 
kapcsolatosan beérkező kérdéseket beérkezési sorrendben megválaszolja.  

m) Amennyiben a Megrendelő meg kívánja osztani a Szolgáltató által nyújtott 
szolgáltatásai vagy termékei által elért eredményeit a Szolgáltatóval, úgy a 
Szolgáltató ezen beszámolókat a Megrendelő írásbeli (e-mail vagy postai levél) 
engedélye birtokában a weboldalra feltöltheti, illetve Facebook oldalán közzéteheti.   

4. A szolgáltatások és termékek megrendelésének folyamata 

1. Egyéni edzésterv megrendelése: 
a. Belépés a szolgáltatások közül az „Edzéstervek” menüpontba 
b. A szolgáltatás leírást figyelmesen elolvasva választás „Minta edzéstervek” 

vagy „Személyre szabott edzéstervek” opciók közül 
c. Megrendelni kívánt szolgáltatás vagy termék kiválasztása a leírások alapján 
d. „Megrendelem” gomb megnyomásával a megrendelési folyamat elindítása 

i. Minta edzéstervek esetén a megrendelő űrlap valóságnak megfelelő 
adatokkal történő kitöltése, majd „Megrendelem.” gomb 
megnyomásával a rendelés véglegesítése 

ii. Személyre szabott edzéstervek esetén a megrendelő űrlap 
valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltése, a szükséges fotó-, 
és videódokumentáció elkészítése és online megosztása a 
Szolgáltató arra megadott emailcímével, majd „Küldés.” gomb 
megnyomásával a rendelés véglegesítése. A Szolgáltatóval 
megosztott kép- és videóanyagot a Szolgáltató bizalmasan kezeli az 
Adatvédelmi nyilatkozat értelmében: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/f44e61_08e46e1f578a48039aa08e2e
f65c70aa.pdf 

e. A beérkezett megrendelői adatlap segítségével a Szolgáltató rövidesen 
megkezdi az adatok feldolgozását és felteszi az esetleges kérdéseit. A 



kérdéses pontok egyeztetését követően, Szolgáltató a szolgáltatás 
ellenértékéről díjbekérőt küld a Megrendelőnek. 

i. Minta edzésterv esetében a díjbekérőn jelölt összeg szolgáltatói 
számlára való beérkezését követően 3 (+/-1) munkanapon belül 
kiküldésre kerül a megrendelt termék PDF fájlformátumban, a szerzői 
jogok védelme érdekében egyedi azonosítóval és jelszóval ellátva. A 
teljesítést követően végszámla kerül kiállításra. 

ii. Személyre szabott edzéstervek esetében a díjbekérőn jelölt összeg 
szolgáltatói számlára való beérkezését követően 10 munkanapon (+/-
4 munkanapon) belül kiküldésre kerül a megrendelt termék PDF 
fájlformátumban, a szerzői jogok védelme érdekében egyedi 
azonosítóval és jelszóval ellátva. A teljesítést követően végszámla 
kerül kiállításra. 

 
 

2. Nyílt edzéseken való részvétel: 
a. Az nyílt, szabadtéri edzéseken való részvétel bárki számára elérhető. 
b. A résztvevők a részvételi szándékot minden esetben kötelesek az aktuális 

jelentkezési lapon bejelölni.  
c. A jelentkezés lap elérhető a „Szolgáltatások” -> „Edzések” menüpont alatt, 

illetve a kapcsolódó Facebook oldal 
(https://www.facebook.com/mindthesteptraining/) mindenkor rögzített első 
bejegyzésében.   

d. A Résztvevők edzésen való részvételének feltétele minden esetben a 
Jelenléti lap aláírása a helyszínen, mely egyben Felelősségvállalás nyilatkozat 
is az adott edzésre vonatkozóan. 

e. A Felelősségvállalási nyilatkozat tartalma, mely az edzés helyszínén is 
olvasható a Jelentkezési lap hátulján:  

 
“A felelősségi nyilatkozat kitöltése önkéntes adatközlés. Hozzájárulok, hogy 
adataimat a Mind the Step Team az adatbázisában nyilvántartsa. Az adatokat a Mind 
the Step Team kizárólag saját részére használhatja fel, harmadik fél felé gazdasági 
okokból nem továbbíthatja.  

- A Mind the Step Team által nyilvántartott adatokhoz csak a www.mindthestep.hu 
weboldalon bemutatott személyek férhetnek hozzá. Az ott felsoroltakon kívül 
mindenki más harmadik félnek minősül.  

- Az edzéseken, a Mind the Step Team által szervezett rendezvényeken készülő film 
és képanyagaiban, elektronikus és nyomtatott sajtóban valamint ezek reklámcélú 
felhasználásában szerepelhetek, ezért ellenszolgáltatást nem kérek.  

 

Tudomásul veszem, hogy:  

  -  a Mind the Step Team által szervezett edzéseket, általa szervezett rendezvényeket, 



ennek keretében végzett sporttevékenységet saját felelősségemre végzem, illetve 
veszem igénybe (kiskorú esetén gyermekem szülői felelősségemre veszi igénybe),   

  -  az általam (kiskorú gyermekem által) végzendő sporttevékenység a legnagyobb 
gondosság és körültekintés mellett is személyi sérülés veszélyét hordozhatja   

  -  az edzők(ke)t a tevékenység során bekövetkező esetleges balesetekért, személyi 
sérülésért és az edzés helyszínére hozott értéktárgyakért (elveszés, lopás, stb.) 
felelősség nem terheli   

  -  az edző által adott utasítások meg nem tartása vagy az általános magatartási 
szabályok be nem tartása, úgyszintén   

  -  egészségi vagy tudati állapotom (pl. alkoholos vagy kábítószer általi befolyás) miatt 
a tevékenység folytatásából bármikor kizárható vagyok (gyermekem kizárható)   

  -  másnak okozott személyi sérülésért a felelősség engem terhel. Kijelentem, hogy:   

  -  (gyermekemnek) sporttevékenységet kizáró betegsége (m), sérülése (m) nincs, 
ezzel kapcsolatban teljes körűen tájékoztattam az edzőt   

  -  egészségi állapotom alkalmas az intervall edzésen való részvételre, szív és 
érrendszeri ill. tüdő betegségem nincs   

  -  a szükséges felszerelések, eszközök használatáról a tájékoztatást megkaptam 
Vállalom, hogy:   

  -  az edzés környezetének tisztaságára ügyelek, szemetet nem hagyok hátra   

  -  sporttevékenységem során sportszerű magatartást tanúsítok” 

 
f. A résztvevők személyes vagyontárgyaiért felelősséget nem vállalunk. 

 
 

3. Szemináriumok, workshop-ok, egyéb események 
a. Belépés a szolgáltatások közül a „Szemináriumok / Workshopok” 

menüpontba 
b. Az éppen aktuális esemény leírása, időpontja, ára, pénzvisszafizetési 

feltételek stb. megtalálható a jelentkezési adatlapon. Az esetlegesen 
felmerülő kérdésekkel Megrendelő e-mailben keresheti fel Szolgáltatót.  

c. Megrendelő a regisztrációs lap kitöltését követően a „Küldés” gombra 
kattintva biztosíthatja a helyét az adott eseményen, a regisztrációja a 
regisztrációs díj kifizetésével válik véglegessé.  

d. Amennyiben a Szolgáltató által küldött díjbekérőn szereplő regisztrációs díjat 
a Megrendelő 7 nap elteltével sem fizeti meg, a regisztrációja törlésre kerül. 

e. A belépőjegy legkésőbb az esemény előtt 72 órával váltható vissza, ezt 
követően pénzvisszafizetésre lehetőség nincsen. A jegyek átruházhatók, ám 



átruházás esetén az átruházás tényét az eredeti Megrendelő köteles jelezni 
Szolgáltató felé a tőle elvárható legrövidebb határidővel.  

4. Félmaraton-, maraton felkészítő programok 

a) Belépés a szolgáltatások közül a „Félmaraton-, maraton felkészítők” menüpontba 
b) Az éppen aktuális esemény leírása, időpontja, ára, pénzvisszafizetési feltételek stb. 

megtalálható a jelentkezési adatlapon. Az esetlegesen felmerülő kérdésekkel 
Megrendelő e-mailben keresheti fel Szolgáltatót.  

c) Megrendelő a regisztrációs lap kitöltését követően a „Küldés” gombra kattintva 
biztosíthatja a helyét az adott eseményen, a regisztrációja a regisztrációs díj 
kifizetésével válik véglegessé.  

d) Amennyiben a Szolgáltató által küldött díjbekérőn szereplő regisztrációs díjat a 
Megrendelő 7 nap elteltével sem fizeti meg, a regisztrációja törlésre kerül. 

e) A belépőjegy legkésőbb az esemény előtt 72 órával váltható vissza, ezt követően 
pénzvisszafizetésre lehetőség nincsen. A jegyek átruházhatók, ám átruházás esetén 
az átruházás tényét az eredeti Megrendelő köteles jelezni Szolgáltató felé a tőle 
elvárható legrövidebb határidővel. 

f) Megrendelőnek lehetősége van részletfizetésre ezen szolgáltatással kapcsolatban, 
melynek feltétele:  

a. Havi részletfizetési lehetőség. Minden hónap elején Szolgáltató díjbekérőt 
küld Megrendelőnek. Megrendelő köteles adott hónap 10-ig a dajbekérőt 
kiegyenlíteni, különben a felkészítőből kizárásra kerül. A felkészítő utolsó 
hónapjával Megrendelő köteles a felkészítő teljes szolgáltatási díját 
megtéríteni Szolgáltató felé.  

5. A szolgáltatás teljesítése  

a) A Szolgáltató a Megrendelő által beküldött adatok alapján, a fent megjelölt 
határidőkkel nyújtja a honlapon kínált szolgáltatásokat. Más megállapodás 
hiányában a szolgáltatások teljesítésének határideje alapvetően a Szolgáltató által a 
Megrendelőnek elküldött elektronikus díjbekérőn szereplő összeg Szolgáltatóhoz 
való tényleges beérkezésétől értendő.  

b) Hiányos adatközlés esetén Szolgáltató felszólítja Megrendelőt az adatai pótlására, 
ám amennyiben ez 14 napon belül nem valósul meg, úgy a szerződés és a 
megrendelés semmisnek minősül. Megrendelő személyes adatait az Adatvédelmi 
Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően Szolgáltató azonnali hatállyal törli. 

c) Az adatok pontossága az Megrendelő kizárólagos felelőssége.  

6. A szolgáltatás sikeres teljesítése:  



1) A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben az általa nyújtott 
szolgáltatás a Megrendelő esetleges rejtett vagy korábbi betegsége, sérülései miatt 
marad eredménytelen. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő 
előtt ismert és/vagy ismeretlen betegségéből, mozgásszervi sérüléseiből, műtéti-,  
és/vagy egészségügyi panaszából eredő következményekért. 

2) A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató által a honlapon 
kínált szolgáltatások nem orvosi vizsgálatok és nem gyógyításra irányulnak, ezért az 
esetleges egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmasak. A Szolgáltató nem 
jogosult betegség miatti kezelést semmilyen formában sem nyújtani.  

3) Amennyiben a Megrendelő megrendelése kezelésre irányul, úgy a Szolgáltató 
köteles a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti jogviszony 
ellehetetlenülés miatt megszűnik. Megrendelő személyes adatit az Adatkezelési 
Szabályzatban foglaltaknak megfelelően Szolgáltató azonnali hatállyal törli.  

4) Szolgáltató testsúly csökkenést (fogyást), alakformálást, izmosodást, 
teljesítménynövekedést és testösszetétel változást nem garantál, tekintettel arra, 
hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága függ a Megrendelő 
életkorától, adottságaitól, genetikai sajátosságaitól, életmódjától, túlsúlyától, 
sportolási szokásaitól, kitartásától, önfegyelmétől stb. Ezen okokból kifolyólag 
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások és/vagy 
termékek okozta súlycsökkenés, alakformálást, izmosodást, teljesítménynövekedést 
testösszetétel változás és közérzet javulás bekövetkezése nem konkrétan 
meghatározható sem időben sem pedig biometrikus adatok formájában. A várt 
eredmények elmaradásáért, vagy a testsúlycsökkenésnek a Megrendelő által 
elvártakhoz képest lassabban történő bekövetkezéséért Szolgálató semmilyen 
felelősséget nem vállal.  

7. A szolgáltatás során keletkező írásos anyagok szerzői jogi 
védelme 

1. A Szolgáltató által a honlapon kínált szolgáltatásokat és a szolgáltatások 
teljesítésekor keletkező elektronikus dokumentumokat (edzéstervek, ajánlások stb.) 
szerzői jog védi, azokat csakis és kizárólag egyéni használat céljából lehetséges 
megrendelni, megvásárolni. A Szolgáltatónak a Megrendelő felé történő 
szolgáltatása során keletkező valamennyi dokumentum és termék sokszorosítása, 
terjesztése, értékesítése, másolása, egyéb célra történő felhasználása, részben vagy 
egészben történő publikálása (különös tekintettel a blogokra és közösségi hálón 
szerveződő zárt csoportokra) írásos engedély hiányában szigorúan tilos és jogi 
következményekkel jár.   

2. A szerzői jogok védelme érdekében minden dokumentum jelszóval és egyedi 
azonosítóval védett.  

3. Az egyedi azonosítót Szolgáltató a Megrendelő számára kiállított végszámlán rögzíti, 
amelyet a Felek a jelen ÁSZF elfogadásával mint bizonyító erejű adatrögzítést, 



fogadnak el. A végszámlán található azonosító ellenőrzése a felek közös feladata és 
felelőssége. Amennyiben Megrendelő helyesbítést kíván kérni az azonosító 
tekintetében, úgy azt a Szolgáltatónak a végszámla kiállítását követő 7 napon belül 
jeleznie kell a kristof@mindthestep.hu elektronikus levelező címen. Szolgáltató a 
helyesbítési kérelmet köteles 15 napon belül elbírálni. Pozitív elbírálás esetén 
Szolgáltató helyesbítő számlát állít kis Megrendelőnek. Negatív elbírálás esetén 
Szolgáltató közérthető módon, írásban ismerteti az álláspontját Megrendelővel. 

4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyedi azonosítók segítségével az általa 
szándékosan vagy gondatlanságból publikált, sokszorosított, közzétett, terjesztett 
és/vagy értékesített étrend egyértelműen azonosítható, a szerzői jogok megsértése 
miatt ellene jogi eljárás kezdeményezhető. 

5. Egyedi azonosító hiányában Szolgáltató a meglévő bizonyítékok alapján jogosult 
jogi lépéseket tenni a szerzői jogai érvényesítése érdekében.  

6. Megrendelő az ÁSZF elfogadásával egyúttal tudomásul veszi, hogy amennyiben 
szándékos vagy akaratlan gondatlansága eredményeképpen a Szolgáltatónak a 
szolgáltatás során keletkezett, szerzői jog által védett termékei bizonyíthatóan 
illetéktelenek birtokába kerültek, úgy kötelessé válik megfizetni Szolgáltató számára 
az általa illetéktelenek birtokába juttatott dokumentumok kereskedelmi árát 
(amelyet az Árlista rögzít a http://www.mindthestep.hu/arlista aloldalon). A 
mindenkori kár mértékét az határozza meg, hogy hány embernek keletkezett 
hozzáférése a kérdéses dokumentumhoz (pl. közösségi oldalon létrejött csoport 
esetében a tagok száma).  

8. Elállás  

1. A fogyasztó (Megrendelő) és a vállalkozás (Szolgáltató) közötti szerződések részletes 
szabályairól hozott 5/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet kimondja, hogy üzlethelyiségen 
kívül, a távollévők között kötött szerződés esetében a fogyasztót indoklás nélküli 
elállási, illetve bizonyos esetekben felmondási jog illeti meg a vásárolt eszköz vagy 
szolgáltatás kézhezvétele után.  

Azonban a 29. § értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát a 
következő esetekben:  

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének 
teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes 
beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás 
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti 

 c).  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy 
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen 
a fogyasztó személyére szabtak; 

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a 
vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, 
és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul 
vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát. 

 



2. A Szolgáltató által a honlapon kínált valamennyi edzésterv rendelési és egyéb 
szolgáltatás a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet fent idézett 29.§ (1) a), c) és m) 
pontjainak hatálya alá esnek, így a szolgáltatások teljesítésének megkezdését, vagy 
az digitális adattartalom (edzésterv, egyéb szolgáltatás során keletkező elektronikus 
dokumentum). Megrendelő felé történő továbbítását követően a vásárlástól elállni 
és a szolgáltatás ellenértékét részben vagy egészben visszaigényelni nem 
lehetséges. 

3. Szolgáltató vállalja, hogy a kölcsönös jószándék és tisztelet jegyében fogja elbírálni 
Megrendelő felől érkező esetleges panaszokat, és szükség esetén belátó 
magatartást tanúsít annak érdekében, hogy mindkét fél megelégedésére szolgáljon 
végső soron a Felek között köttetett szerződés. 

4.  
4.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a 

fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 
(II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék 
kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, 
visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult 
Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 
 

4.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével 
jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik 
személy a terméket átveszi. 
 

4.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti 
időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 
 

4.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem 
vállalta e költség viselését. 
 

4.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén 
kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem 
rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 
 

4.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, 
amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy 
olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. 
 

4.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát 
 
a.    a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének 
teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes 
beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás 
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 
 
b.    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy 
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 



 
h.    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver 
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a 
csomagolást felbontotta; 
 
l.    a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a 
vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, 
és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul 
vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 
 

4.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét 
követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon 
belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére. 
 

4.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező 
fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód 
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód 
alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletkö 
 

4.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező 
fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód 
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód 
alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 
 

4.11. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való 
elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 
14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen 
leadni. 
 

4.12. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 
megküldenie 14 napon belül. 
 

4.13. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, 
vagy átadja a termék(eke)t. 
 

4.14. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, 
ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. 
 

4.15. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, 
amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő 
szállítási mód választásából adódik. 
 

4.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az 
áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy 
azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 
 



4.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti 
Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton 
írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, 
telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton 
történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el 
Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével 
juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére. 
 
Kérjük a terméket az eredeti, gyári csomagolásában visszahozni! 
 

4.18. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, 
ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a 
Fogyasztót terheli! 
 

4.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt 
(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043) érhető el. 
 

4.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF) 
érhető el. 
 

4.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban 
található elérhetőségeken. 
 

4.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő 
Felhasználókat illeti meg. 
 

4.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, 
önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e. 
 
 

4.24. Elállási jog gyakorlásának a menete: 
 

4.24.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási 
szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni. 
 

4.24.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék 
kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. 
Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 
napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, 
email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax 
küldésének idejét veszi figyelembe. 
 

4.24.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére 
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 



napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 
napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 
napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru 
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. 
 

4.24.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon 
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos 
fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a 
szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti 
időszakban is gyakorolja elállási jogát. 
 

4.24.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő 
időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből 
vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab 
kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal. 
 

5. Jótállás, szavatosság 
 
Hibás teljesítés 
 
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a 
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem 
teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában 
ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 
 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek 
a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára 
tér el. 
 
Kellékszavatosság 
 

5.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 
 
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben 
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
 

5.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 
 
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 
kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által 
választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye 
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a 
kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás 
arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, 
illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét 



azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott 
okot. 
 

5.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 
 
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem 
később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. 
Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves 
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 
 

5.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
 
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
 

5.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 
 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye 
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, 
hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás 
nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó 
köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés 
időpontjában is megvolt. 
 
Termékszavatosság 
 

5.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? 
 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – 
kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
 

5.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? 
 
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását 
vagy kicserélését kérheti. 
 

5.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 
 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos 
minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott 
leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
 

5.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? 
 
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba 
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e 



jogosultságát elveszti. 
 

5.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági 
igényét? 
 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy 
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági 
igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. 
 

5.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági 
kötelezettsége alól? 
 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége 
alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, 
vagy 
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában 
nem volt felismerhető vagy 
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem 
érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén 
azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági 
igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 
 
Jótállás 
 

5.12. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával? 
 
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező 
jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra 
köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül. 
 

5.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 
 
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó 
részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak 
megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 
 

5.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 
 
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha 
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy 
ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve 
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem 



érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és 
kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik. 
 

5.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható 
élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért. 
 

5.16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan 
károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, 
túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve 
egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek. 
 

5.17. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, 
Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a 
rendeltetésszerű használatot akadályozza. 
 

6. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS 
 
6.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet 

rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 
 
 

6.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy 
akár csak nyugtával). 
 

6.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót 
terhelik (Ptk. 6:166. §). 
 

6.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről 
jegyzőkönyvet köteles felvenni. 
 

6.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó 
rendelkezésére kell bocsátani. 
 

6.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének 
teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az 
igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás 
lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a 
fogyasztót. 
 

6.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles 
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 
 

6.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 
tizenöt napon belül elvégezze. 



9. A honlapon kínált szolgáltatások köre és díja  

1. A szolgáltatásokra és termékekre vonatkozóan megjelenített árak minden esetben 
nettó árak. A Szolgáltató saját választása alapján mentességet élvez az általános 
forgalmi adó fizetési kötelezettség alól (alanyi adómentesség) így a fent jelölt árak 
általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 

2. A honlapon megrendelhető szolgáltatások aktuálisan érvényes körét és díjait az 
Árlista (http://www.mindthestep.hu/arlista ) rögzíti. Az Árlistán kívül más aloldalakon 
is feltüntetésre kerülhetnek az egyes szolgáltatások és termékek árai, irányadónak 
azonban minden esetben az Árlistában szereplő árakat kell tekinteni.  

3. A szolgáltatások és/vagy termékek ellenértékének kifizetése átutalással történik, 
elektronikus díjbekérő alapján. A díjbekérőn szereplő összeg beérkezését követően 
a Szolgáltató minden esetben elektronikus előlegszámlát állít ki Megrendelő 
számára, majd a szolgáltatás teljesülését és/vagy termék átadását követően 
elektronikus végszámlát küld Megrendelőnek a Felek közötti ügylet lezárásképpen.   

10. A szolgáltatási jogviszony időtartama, megszűnése, 
felmondása  

1. Amennyiben a Megrendelő mentális vagy fizikai okok miatt alkalmatlannak bizonyul 
a Szolgáltató által a honlapon kínált szolgáltatások igénybe vételére, úgy a 
szolgáltatási jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik. Szolgáltató a megbízási 
díjat a Megrendelőnek visszaküldi, a személyes adatait az Adatkezelési 
Szabályzatban foglaltaknak megfelelően azonnali hatállyal törli.  

2. Amennyiben a felek között a szolgáltatási jogviszony létrejött, azonban a 
Megrendelő a hiányosan megküldött dokumentumokat a Szolgáltató kérése 
ellenére a megadott határidőn belül nem pótolja, a Szolgáltató jogosult a 
jogviszonyt felmondással megszüntetni, és a felmerült költségeit és munkadíjat a 
már nyújtott szolgáltatásokért követelni.  

11. A felek közötti jogviszony  

1. A Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a weboldalon 
keresztül eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek 
minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. 
A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén a 
megrendelésről a Szolgáltató másolatot küld elektronikus formában.  
 



2. Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a Felek 
megállapodnak továbbá abban is, hogy a Szolgáltató, valamint a Megrendelő 
közötti, a Megrendelő által a megrendelés beküldésekor megjelölt email címen 
történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.  

 
3. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és 

Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő 
megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli 
megerősítés” követelményének.  

 
4. A weboldalon vagy e-mailen tett megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja 

befogadni és teljesíteni, ha a Megrendelő az adott szolgáltatás vagy termék 
megrendelő-adatlapját hiánytalanul és a valóságnak megfelelően tölti ki. Az ennek 
elmulasztásából eredő károkért, a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibásan 
vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk 
okán felmerülő bárminemű károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

 
5. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: A megrendelő-adatlapok 

Szolgálató felé történő továbbítása előtt javasolt az adatokat minden részletre 
kiterjedően ellenőrizni. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba 
esetén a hiba jellegét és az eszközölni kívánt javítást haladéktalanul jelezni kell az 
kristof@mindthestep.hu email címen! 

  



12. Vegyes rendelkezések  

1. Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az ÁSZF-
re és az esetleges jogvitára a magyar jogszabályok az irányadóak. A Szolgáltató 
tájékoztatást ad arról, hogy magatartási kódex nem áll rendelkezésére. 
 

2. A felek közti bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. 
Az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, 
amennyiben a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megrendelőnek a 
megrendelési adatlapon megjelölt e-mail címére küldték. A kézbesítés vélt 
időpontja az a nap, amelyen a továbbítás megtörtént.  
 

3. A szolgáltatásokkal vagy a Szolgáltató magatartásával kapcsolatos panaszok 
fogadására a kapcsolattartási elektronikus levélcímen vagy a kapcsolattartási 
telefonszámon kerülhet sor. A Szolgáltató a panaszokat 14 munkanapon belül 
köteles kivizsgálni és a panasz beérkezésével azonos módon megválaszolni.  
 

4. Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja 
meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb 
rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.  
 

5. Az ÁSZF-re és annak értelmezésére, illetve az ÁSZF-ben nem szabályozott 
kérdésekre a mindenkori vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a Polgári 
Törvénykönyv, a 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), az 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és 
a vonatkozó Kormányrendeletek rendelkezései az irányadóak.  
 

6. Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a  
joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.  

 

7. A Szolgáltató az ÁSZF-et a http://mindthestep.hu/ honlapon teszi közzé.  

 

  


