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1. Általános tudnivalók 

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Tamás Veronika e.v. (székhely: 

Székhely: 1116. Budapest, Kalotaszeg utca 8. IV. em. 11., adószám: 69584444-1-43), mint 

szolgáltató („Szolgáltató”, „Vállalkozó”) által nyújtott online torna szolgáltatás igénybevételének 

feltételeiről, valamint az általa üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános 

szerződési feltételeket.  

 

A Szolgáltató adatai 

Cégnév: Tamás Veronika e.v. 

Székhely/telephely: 1116. Budapest, Kalotaszeg utca 8. IV. 11.  

Képviselő: Tamás Veronika 

Kapcsolattartó személy: Tamás Veronika 

Telefon: +36 30 384 5321 

Rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@physioline.hu  

Weboldalak: www.physioline.hu és www.mom2betrainings.com  

Felhasználó/Ügyfél: a szolgáltató jelen ÁSZF szerinti szolgáltatást igénybe vevő személy. 

 

A tárhely-szolgáltató adatai: 

Cégnév: MAGYAR HOSTING KFT. 

Székhely/telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.  

Kapcsolattartó személy: Hámori András 

Telefon: +36 1 700 2323 

Rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@mhosting.hu 

A tárhely-szolgáltató weboldala: https://www.mhosting.hu/  

 

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával 

egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, 

kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (a Vállalkozó nem iktatja és nem minősül 

írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

mailto:info@physioline.hu
http://www.physioline.hu/
http://www.mom2betrainings.com/
mailto:info@mhosting.hu
https://www.mhosting.hu/
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A webshop működési, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések 

esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.  

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. 

 

2. Alapvető rendelkezések 

 

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat 

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 a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

 

2.2. A jelen Szabályzat 2020. december 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. 

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Az esetleges módosítás a 

www.physioline.hu és a www.mom2betraining.com weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg 

lép hatályba, arról a belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk a Felhasználót.  

 

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak 

tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, az 

ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

 

2.4. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal 

szolgáltatásainak igénybevételére. 

 

3. Regisztráció 

 

3.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével 

kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. 

http://www.physioline.hu/
http://www.mom2betraining.com/
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Egy előzetes adatbekérőt (teljes név, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó, valamint 

elérhetőségek megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött 

linkre kattintást követően aktiválódik. 

 

3.2. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a honlapon 

közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi 

nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. 

 

3.3. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások 

linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, 

amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. 

 

3.4. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra 

visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű 

felelősség nem terheli. 

 

3.5. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát 

elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból 

hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. 

 

3.6. Szolgáltatót a regisztrált adatok felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, 

hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

 

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

 

4.1. A megjelenített szolgáltatások és termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre 

vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, 

azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül 

felszámításra. 

 

4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót 

jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, 
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illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a 

termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. 

 

4.3. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a 

használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal 

rendelkezik. 

 

Ha a vásárlás előtt az adott termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, akkor az 

info@physioline.hu e-mail címen készséggel állunk rendelkezésére. Az általunk forgalmazott 

termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az adott termék oldaláról 

letölthető.  

 

4.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja 

Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

 

4.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház 

felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott 

vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-

os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a 

helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. 

 

4.6. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett 

ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és 

egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a 

szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan 

kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, 

amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt 

megrendelés semmis szerződésnek tekintendő. 

 

4.7. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja 

azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

 

mailto:info@physioline.hu
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A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online 

bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és 

a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt 

visszatéríteni.   

 

5. A megrendelés menete 

 

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül 

is megkezdheti a vásárlást. 

 

5.2. Felhasználó az egyes kiválasztott termékekre kattintást követően a megvásárolni kívánt 

termék, termékek darabszámát beállítja. 

 

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti 

a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. 

 

5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább 

vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt 

termék darabszámát. A „kuka/törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség 

véglegesítéséhez a „+,-” ikonra kattint Felhasználó. 

 

5.5. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Fizetés” feliratra kattintva 

véglegesítheti rendelését és az ÁSZF elfogadását. Ezt követően választani tud az átvételi módok 

közül, illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. 

 

Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a fizetési/szállítási módot. 

 

5.6. A megrendelt termékek és szolgálatások díjának teljesítése  

 

5.6.1. Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató által meghatározott helyszínen, a 

1126 Budapest, Margaréta u. 2., (Tamás Veronika e.v. +36 30 384 5321) előre egyeztetett 

időpontban vagy minden szerdán 13 és 14 óra között történő átvételkor: Az áru átvételekor 
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történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltatónak személyesen fizeti meg 

a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van 

lehetőség. 

 

5.6.2. Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül 

kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a 

futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor. 

 

5.6.3. Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-

mailben található bankszámlára (Tamás Veronika (Raiffeisen Bank 12011148-01146572-

00200008)  3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő 

jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon 

történő átvételére. 

 

5.6.4. Online (bankkártyás) fizetéssel a Barion rendszerén keresztül:  

A honlap automatikusan átirányít a Barion fizetőoldalára, ahol ezen szolgáltató 

biztonságos felületén a díjakat bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni. A bankkártya 

adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. 

 

A Barion fizetőoldalán a bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni 

a bankkártya számot a lejárat dátumát, és a kártya hátoldalán található CVC kódot, és 

egy működő email címet. 

 

A Barion fizetőoldalán lehetőség van regisztrációra, amely egyfajta kényelmi és biztonsági 

funkcióként szolgált. Előnye hogy nem kell többé begépelni a kártya adatokat egyetlen 

Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég email cím és jelszó megadása. 

 

A vásárlást követően Ügyfél bankszámla kivonatán a "Barion Payment Zrt." fog 

szerepelni. 

 

A Barion rendszeren keresztül az alábbi bankkártya típusokkal lehetséges a fizetés: 

• Mastercard vagy Maestro bankkártya 
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• Visa vagy Electron bankkártya 

• Amex bankkártya 

 

A Barion biztosítja a biztonságos online fizetés lehetőségeit, hiszen szervereit a 

Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi, valamint rendelkezik a bankkártya 

társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, ezért jogosult bankkártya adatokat kezelni.  

 

 

A Barion elektronikus fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark 

sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 

cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: 

HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz kibocsátó 

intézményi azonosító: 25353192) üzemelteti. 

 

A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan 

megismerhetők a https://www.barion.com/hu/  weboldalon, amiket a Szerződő Felek 

megismertek és elfogadtak. 

 

5.7. Szállítási költség: fizetés módjától függetlenül HUF 1 800,-. 

 

5.8. A szolgáltatások és termékértékesítésekről Vállalkozó elektronikus számlát köteles kiállítani 

a díjak levonását követően 5 napon belül, amelyet elektronikus úton email-en keresztül juttat el 

Ügyfél részére. Ügyfél az elektronikus számla kiállítást kifejezetten elfogadja. 

 

 

5.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, 

fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után 

azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer 

megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől. 

 

5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden 

költséget tartalmaz. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és 

https://www.barion.com/hu/
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termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, 

sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt 

Szolgáltató nem fogad el! 

 

5.8. A kézbesítés napján a futárszolgálat a regisztrációban megadott telefonszámára SMS -t küld 

a kiszállítás tényéről, illetve e-mail címére egy bővebb tájékoztatást, mely tartalmazza a címzést, 

az esetleges utánvét értékét, a csomagszámot, és a futár telefonszámát is. Ezen információk 

alapján - amennyiben szükséges -, fel tudja venni a kapcsolatot a futárszolgálat munkatársával. 

A futárszolgálat a kézbesítést két egymást követő munkanapon kísérli meg. Amennyiben az első 

kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, a futár a regisztrációban megadott telefonszámon 

felveszi a kapcsolatot Önnel és egyeztet a másodszori kézbesítés időpontjáról. A második 

kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a futárszolgálat a csomagot visszaszállítja a feladóhoz. 

A kézbesítés 08.00-17.00 óra között történik (kivéve Utánvét 12H extra), ezért 

magánmegrendelés esetén szállítási címként célszerű a napközbeni, munkahelyi címet megadni, 

de ebben az esetben kérjük ügyeljen, hogy a saját neve mellett a cég, vállalat nevét is adja meg. 

 

5.9. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” 

gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a 

megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével. 

 

5.10. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. 

 

5.11. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden 

esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A 

rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, 

amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség 

oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség 

darabszámát. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az 

„kuka/törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a 

bevitt adatok javítására/törlésére. 

 

5.12. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. 

Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a 
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szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül 

Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses 

kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a 

Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé 

válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik 

meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához 

tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 

 

5.13. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán 

automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor 

Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-

mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről. 

 

6. A megrendelések feldolgozása és a teljesítés 

 

6.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon folyamatosan történik. A megrendelés 

feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, 

amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. 

Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja 

teljesíteni a megrendelését. 

 

6.2. Általános teljesítési határidő csomagküldés esetén a 12:00 óráig beérkezett rendeléseknél 1 

munkanap, a délután érkezett rendeléseknél 2 munkanap. Személyes átvétel esetén a rendelést 

összeállítja Szolgáltató, és visszaigazoló e-mailünkben tájékoztatja Felhasználót, a lehetséges 

átvételi időpontokról. Általános teljesítési határidő a megrendelés napjától függően 1 – 3 

munkanap.  

 

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a 

Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. 

 

6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő 

eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik 
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személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, 

ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta. 

 

6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, 

az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, 

de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a 

dolgot. 

 

6.6. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a 

póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni. 

 

6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha 

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy 

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető 

rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna 

teljesíteni. 

 

6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a 

szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót 

haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul 

visszatéríteni. 

 

7. Felelősség 

 

7.1. Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy a Szolgáltatásból személyi 

jellegzetességeinek, egészségi, erőnléti állapotának megfelelő videókat/programokat/e-

bookokat/workshopokat/webinárt, stb. válasszon ki. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 

Szolgáltató óráin kizárólag saját felelősségére tud részt venni, a gyakorlatok végrehajtásával 

összefüggésben a Szolgáltató semmifajta felelősséggel nem tartozik. 
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7.2. A honlapon valamennyi információ jóhiszeműen került felhelyezésre, azonban azok kizárólag 

tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal 

felelősséget. 

 

7.3. Felhasználó a www.physioline.hu és a www.mom2betrainings.com  oldalakat kizárólag a 

saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a 

használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos 

gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget  

megkárosító szerződésszegésért való felelősségén túlmenően.  

 

7.4. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a honlap használata során a 

vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. 

 

8. Szerzői jog, felhasználási lehetőségek 

 

8.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése 

értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt 

áll. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Szolgáltató előzetes 

írásbeli hozzájárulása esetén is csak a weboldalra hivatkozással, forrás feltüntetésével 

lehetséges. Ilyen igény esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk az info@physioline.hu e-mail 

címen.  

 

9. Panaszkezelés 

 

9.1. A Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus 

levelezési címére küldheti: info@physioline.hu  

 

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal 

kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. 

 

Írásban közölt panasz esetén a Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja a felhasználói kifogást és 

annak eredményéről tájékoztatja a Felhasználót.  

http://www.physioline.hu/
http://www.mom2betrainings.com/
mailto:info@physioline.hu
mailto:info@physioline.hu
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9.2. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a 

tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre.  

1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.  

A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes 

fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el. Bővebb információt a 

fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon találna.  

 

2. Fogyasztói panasz bejelentése 

Tájékoztatja a Felhasználót, hogy fogyasztói jogvita esetén a Felhasználó a lakóhelye 

szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat. Az eljárásról bővebben a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvényben vagy a békéltető testület honlapján 

lehet olvasni.  

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: 

  Budapesti Békéltető Testület 

  Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

  Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.:10.  

  Email-cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

  Telefon: +36 1 488 21 31 

Fax: +36 1 488 21 86 

  

Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében 

eljáró természetes személyt kell érteni, aki árut vesz, igénybe vesz, használ, kap, vagy az áruval 

kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció címzettje. Nem minősül fogyasztónak, ezért a Pénzügyi 

Békéltető Testület eljárását sem kezdeményezheti az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági 

társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak. 

 

3. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének 

bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

rendelkezései szerint.  

 

mailto:bekelteto.testulet@bkik.hu
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10. Elállási jog és felmondási jog – tájékoztató  

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 20-29. § rendelkezései 

alapján készült. 

 

10.1. Elállási/Felmondási jog 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a 

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön 

jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. 

 

Az elállási/felmondási határidő 

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától 

számított 14 nap elteltével jár le; 

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetén: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár 

le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket 

átveszi; 

c) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy 

az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi; 

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által 

megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi; 

e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés 

esetén: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a 

fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket. 

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű 

nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi 

címre:  

Cégnév: Tamás Veronika e.v. 

Székhely/telephely: 1116. Budapest, Kalotaszeg utca 8. IV. 11.  

Képviselő: Tamás Veronika 

Kapcsolattartó személy: Tamás Veronika 

Telefon: +36303845321 

Rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@physioline.hu  

mailto:info@physioline.hu
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Ebből a célból felhasználhatja az Elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.  

 

10.2. Az elállás/felmondás joghatásai 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának 

kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi 

ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek 

amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő 

fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési 

móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez 

kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen 

többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk 

a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell 

figyelembe venni. 

Ha a szerződés alapján terméket vett át, Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan 

késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül 

visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt 

elküldi a terméket. 

 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. 

 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a 

termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot 

meghaladó használat miatt következett be. 

 

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn 

belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni 

számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó 

összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely 

meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét. 

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt 

elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.  

http://www.physioline.hu/elallasi-nyilatkozat-minta.pdf
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A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amig vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem  

igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási 

nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő 

betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék 

visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. 

 

10.3. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek 

(1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti 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 termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás 

által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges 

ingadozásától függ; 

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; 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból 

az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul 

vegyül más termékkel; 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem 

befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi 

szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől 

számított harmincadik napot követően kerül sor; 

h) *  - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a 

vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy 

karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 
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i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának 

adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;  

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, 

személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési 

határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

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) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által 

kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált 

cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed. 

 

11. Elállási nyilatkozat-minta 

Az elállási nyilatkozat-minta a honlapról letölthető. 

 

12. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló 

tájékoztató 

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése 

felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával 

készült. 

12.1. Kellékszavatosság  

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?  

Ön Tamás Veronika EV. Hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági 

igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.  

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

http://www.physioline.hu/elallasi-nyilatkozat-minta.pdf
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Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése 

lehetetlen vagy az Eladó 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 az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve 

mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön 

viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön 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 kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már 

nem érvényesítheti. 

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb 

elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben 

sem köthető ki érvényesen. 

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön Tamás Veronika EV.-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

 

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 Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Tamás 

Veronika EV. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles 

bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a 

szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, 

azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos 

hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre 

gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan 

minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a 

Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek 
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a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék 

hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba 

vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége. 

 

12.2. Termékszavatosság 

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy 

termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

 

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. 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven 

belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

 

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 Önnek kell 

bizonyítania. 

 

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 
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● 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. 

 

12.3. Jótállás 

 

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával? 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles. Jogszabály írja elő a 

jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) 

és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja. 

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) 

Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó 

Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben 

érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő 

határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 

három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő 

elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a 

kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A 

jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a 

fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás 

vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.  

Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni! 
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Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal? 

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető 

különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a 

fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. 

 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-

nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási 

cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az 

üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról 

a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a 

javítószolgálat gondoskodik. 

 

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan 

feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai 

biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon 

állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból 

eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását. 

 

Három munkanapon belüli csereigény 

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény 

intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá 

tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon 

belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, 

hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie. 

 

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól? 

Az Eladó a 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 Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól 

függetlenül megilletik. 
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A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, 

amikor a Vásárló a terméket átveszi. 

 

13. Vegyes rendelkezések 

 

13.1. pont Szolgáltató Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és Tanács (EU) 

2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, a továbbiakban GDPR) előírásainak 

megfelelő adatkezelési tájékoztatója mindenkor elérhető a Szolgáltató honlapján. 

 

A www.physioline.hu és a www.mom2betraining.com oldalakon való vásárlás feltételezi a 

Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával 

járó hibalehetőségek elfogadását.  

 

Mellékletek 

1. Adatvédelmi tájékoztató 

2. Elállási nyilatkozat-minta 

http://www.physioline.hu/
http://www.mom2betraining.com/
http://www.physioline.hu/adatvedelmi-tajekoztato.pdf.
http://www.physioline.hu/elallasi-nyilatkozat-minta.pdf

