Általános Szolgáltatási és Szerződési Feltételek
(Frissítve: 2019.05.01.)

1.

Általános szabály
Jelen Általános Szolgáltatási és Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazza
Meiznerné Fáy Zsuzsanna Egyéni Vállalkozó (székhely: H-2900 Komárom, Török Ignác u.
65.; adószám: 72984332-1-31) továbbiakban, mint Szolgáltató által üzemeltetett
www.hand2hand.hu honlap és a Szolgáltató szolgáltatásinak igénybevételére vonatkozó
általános szolgáltatási és szerződési feltételeit. Jelen ÁSZF-ben nem szabályzott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv az irányadó.
A szerződés a Szolgáltató és a szolgáltatásra jelentkező fél (továbbiakban Jelentkező)
között akkor jön létre, amikor a Jelentkező a Szolgáltató bármely szolgáltatására
jelentkezik és befizeti annak díját.
A Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő fél (továbbiakban Résztvevő) tudomásul veszi,
elfogadja és magára vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinti jelen ÁSZF-ben
foglaltakat.
Szolgáltató adatai:
Szolgáltató elnevezése: Hand2Hand Tánciskola
Szolgáltató weboldala: www.hand2hand.hu
Cégnév: Meiznerné Fáy Zsuzsanna Egyéni Vállalkozó
Székhely- és levelezési címe: H-2900 Komárom, Török Ignác u. 65.
Adószáma: 72984332-1-31
Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Kamarai tagság: Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Tárhelyszolgáltató: “Webnode AG”, Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Svájc (www.webnode.hu)
Szolgáltató elérhetőségei:
Telefon: +36-30/466-0015
E-mail: info@hand2hand.hu

2.

A jelentkezés menete
Jelentkező a Szolgáltató honlapján elhelyezett online jelentkezési felületen tud előzetesen
jelentkezni. A jelentkezés feltétele, hogy Jelentkező a jelen ÁSZF dokumentumot és az
adatvédelmi tájékoztatót (www.hand2hand.hu/adatvedelem) megismerje és elfogadja.
A jelentkezéskor megadott adatok pontosságáért és helyességéért a Szolgáltatót felelősség nem
terheli.
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3.

A szerződés létrejötte
A jelentkezési lap kitöltése egy adott tanfolyamra való jelentkezésnek minősül, amely nem
minősül automatikusan szerződésnek, a Jelentkező számára nem von maga után fizetési
kötelezettséget.
Jelentkező tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás díját az első óra megkezdése előtt, a helyszínen,
egy összegben, készpénzben megfizeti. A szolgáltatás díjának készpénzben történő megfizetése
minősül szerződéskötésnek, melyről Szolgáltató bizonylatot állít ki.

4. A szerződés tárgya
Szolgáltató a folyamatos fejlődés, valamint az igények figyelembe vételével tánctanfolyamok és
táncórák szervezésével alakítja ki szolgáltatásait. Valamennyi tanfolyami óra a weboldalon
meghirdetett rendszerességgel, a megadott helyszínen és időpontban kerül megtartásra.
A szolgáltatás abban az esetben is teljesítettnek minősül, amennyiben a tanfolyamon a
Résztvevő nem jelent meg. Az egyéni hiányzásokat a Szolgáltató nem tudja figyelembe venni,
azaz, a tanfolyam során kihagyott táncórák díját nem téríti vissza, illetve nem számítja be más
tanfolyamba, tanórába.

5.

Díjak, díjfizetés, kedvezmények
Szolgáltató a tanfolyamok, óralátogatások díját a honlapján teszi közzé.
A tánctanfolyamon való részvétel esetén a Jelentkező tudomásul veszi, hogy a tanfolyam díját az
első óra megkezdése előtt, a tanfolyam helyszínén, egy összegben, készpénzben kell megfizetni
Szolgáltatónak. Szolgáltató a részvételi díj befizetését követően biztosítja a szolgáltatást az adott
tanfolyamnak megfelelően.
A megkezdett tanfolyam árát a Szolgáltató visszatéríteni vagy más tanfolyamba beszámítani
sem részben, sem egészben nem köteles.
Szolgáltató lehetőséget ad arra, hogy Résztvevő az általa befizetett tanfolyami részvétel jogát
átruházza másra, ha mégsem tud vagy szeretne részt venni a tanfolyamon. Erre csak a
Szolgáltatóval történő egyeztetés után van lehetősége. Az átruházás feltétele, hogy az a személy,
akire a részvételi jogot átruházták, kitöltse a jelentkezési lapot és tájékozódjon az itt leírt
információkról.
Kedvezmény:
Szolgáltató weboldalán meghirdetett tanfolyami díj kedvezményének felhasználásának feltétele
a kedvezményes jelentkezési határidőn belül történő online jelentkezési lap kitöltése.

6.

Jogok, felelősség
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tanfolyamok időpontját módosítsa, előre nem látható
akadályoztatás esetén (pl. előfordulhat, hogy technikai okokból nem elérhető az oktatóterem,
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vagy más váratlan esemény következik be.) Szolgáltató az elmaradt órákat pótolja és az új
időpontokról tájékoztatja a tanfolyam résztvevőit.
Ünnepnapra eső tanóra esetében az óra nem veszik el, hanem egy későbbi időpontban kerül
megtartásra.
A táncórákon mindenki a saját felelősségére vesz részt. A Résztvevő elfogadja, hogy az
egészségügyi állapotából fakadó vagy az abban bekövetkező problémákért a Szolgáltató nem
vállal felelősséget.
Résztvevő elfogadja a Szolgáltató által biztosított helyszín házirendjét, mely kifüggesztve a
helyszínen megtalálható.
A nyomdai és elírásból adódó hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7.

Tájékoztatás
A tájékoztatás feltétele, hogy a tanfolyamra jelentkező személy személyes adatokat (valós,
működő e-mail cím, telefonszám) szolgáltasson miután megismerte és elfogadta Szolgáltató
adatvédelmi tájékoztatóját.
Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója és szabályzata az alábbi weboldalon tekintő meg:
www.hand2hand.hu/adatvedelem

8.

Egyéb
1.

A táncórákon kötelező a váltócipő használata.

2.

A tanfolyamok indulása esetén a beiratkozás miatt a Szolgáltató arra kéri a Jelentkezőt, hogy
10-15 perccel az első óra megkezdése előtt jelenjen meg.

3.

Szolgáltató lehetőséget nyújt az órák megtekintésére illetve kipróbálására az alábbi szabály
szerint.
Az órák megtekintésének a rendje:
• Az órákat a Szolgáltatóval való előzetes írásbeli vagy szóbeli egyeztetés után, a tanár
engedélyével van lehetőség megtekinteni.
• Az órák megtekintése ingyenes, és 15 perc erejéig lehetséges, csakis kizárólag
nézőként, nem pedig aktív résztvevőként.
• Az órát megtekintő személy semmilyen módon nem zavarhatja az órát. Váltócipő
ebben az esetben is kötelező, mert a termekbe csak váltócipőben lehet bemenni.
Az óralátogatás / aktív részvétel rendje:
• Az órát a Szolgáltató által meghatározott óradíj ellenében van lehetőség
meglátogatni és abban aktívan részt venni. Ennek feltétele a Szolgáltatóval való
előzetes egyeztetés.
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Egy tanfolyam megkezdésekor (az első órán) nincs lehetőség az órák megtekintésére vagy
óradíjas látogatására!
4.

Szolgáltató belegyezése nélkül, a tanórákról kép- és hangfelvétel készítése és azok nyilvános
megosztása nem megengedett!

5.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen dokumentumot bármikor frissítse, külön értesítés
nélküli. A legfrissebb változatot Szolgáltató weboldalán (www.hand2hand.hu) teszi közzé.

Komárom, 2019. 05. 01.
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