
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a kramlianita.hu címen, valamint Instragram és 

Facebook oldalon elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja az alábbi, 

a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ , alapján megírt Általános Szerződési Feltételeket 

(továbbiakban ÁSZF.) Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni az 

általam kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és 

kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben annak minden pontjával 

egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel 

szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül. A 

weboldalon meghirdetett szolgáltatások igénybevételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és 

elfogadta a jelen ÁSZF-t, és annak minden pontjával egyetért. 

 

1. Szolgáltató adatok 

A Szolgáltató neve: Krámli Anita egyéni vállalkozó 

A Szolgáltató székhelye: 8246 Tótvázsony Kereszt utca 7. 

A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: anieletmod@gmail.com 

A Szolgáltató telefonszáma: +36 30 4875096 

A Szolgáltató adószáma: 53755869-1-59 

A Szolgáltató számlavezető pénzintézetének neve: K&H Bank 

A Szolgáltató pénzforgalmi bankszámlaszáma: 10401220 83515157 57551004 

A Szolgáltató nemzetközi számlaszáma (IBAN): HU07 10401220 83515157 57551004 

 

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 
A weboldalon feltüntetett személyre szabott étrend, valamint személyre szabott edzésterv 

megrendelésére van lehetőség. Az anieletmod@gmail.com e-mail címre megküldött e-maillel van 

lehetőség a szolgáltatás megrendelésére, amellyel az Ügyfél elfogadja az ÁSZF-ben leírtakat. A 

Szolgáltató az e-mail beérkezését követően válasz e-mailben felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, 

a szolgáltatás kifizetéséhez információkat a Szolgáltató e-mailben ismerteti. A megrendelés akkor 

válik véglegessé, amikor az Ügyfél a szolgáltatás díját banki átutalással vagy 

készpénzbefizetéssel kiegyenlíti. 

 

3. Rendelési információk 
A megjelenített termékek szolgáltatások (személyre szabott étrend, edzésterv) a weboldalon 

keresztül, illetve a megadott e-mailen és a kapcsolódó közösségi médián keresztül online 

rendelhetőek meg. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben 

előírt 27 %-os ÁFA-t. 

A felsorolt szolgáltatások mellett megtekintheti egy-egy szolgáltatás rövid leírását, árát a 

teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a szolgáltatásról, akkor lépjen 

kapcsolatba a Szolgáltatóval.  

A rendelés menete jelenleg e-mailen keresztül történik, mellyel a Vásárló elfogadja a jelen 

ÁSZF-ben foglaltakat, és azokat önmagára kötelező érvényűnek tekinti. A rendelést követően a 

szolgáltató válasz e-mailen igazolja vissza a megrendelést, felveszi a kapcsolatot a vásárlóval, és 

a szolgáltatás igénybevételéhez valamint a vásáló fizetési kötelezettségének teljesítésével 

kapcsolatos információkat szolgáltat. A megrendelés akkor válik véglegessé, amikor a vásárló a 



szolgáltatás díját banki vagy egyéb a szolgáltató által engedélyezett fizetési úton ( PayPal, 

készpénz) kiegyenlíti. Szolgáltató a terméket e-mail formájában juttatja el a vásárló részére a 

pénz beérkezését követő 8 munkanapon belül. 

 

4. Felek kötelezettsége 

 

A Szolgáltató kötelezettsége: 

A szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás díj befizetését követően a 3. pontban meghatározott 

időkorláton belül a vásárló rendelkezésére bocsátja a vásárló által kiválasztott 

szolgáltatásformához szükséges információkat, személyre szabott étrendet, edzéstervet, a 

csomagban meghatározásra kerülő kiegészítő információkkal és információs anyagokkal együtt. 

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással 

vagy indoklás nélkül elutasítsa, ezzel szemben a jelentkező panasszal, jogorvoslattal nem élhet. A 

szolgáltatónak nincs ráhatása és nem áll módjában a vásárló ellenőrzése, így nem vállal 

felelősséget arra az esetre, amennyiben a vásárló kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesíti, 

és ezáltal a szolgáltatás nem, vagy csak részben vezet eredményre.  

Ez a weboldal és minden rajta megjelenített tartalom, valamint minden kiadott étrendi ajánlás 

csak tanácsadásra szolgál. 

A Szolgáltató által megosztott és terjesztett információk, étrendi ajánlások és tartalmak bármely 

felhasználója saját felelősségére használja az összes információt, ajánlást, iránymutatást és tippet. 

Szolgáltató nem tehető felelőssé az információk, ajánlások és iránymutatások felhasználó általi 

értelmezéséért. A szolgáltató által nyújtott információk, tanácsok, a szolgáltató legjobb tudása 

szerint kerülnek átadásra, de semmi esetre sem helyettesítheti a szakorvosi tanácsadást. 

 

A vásárló kötelezettsége: 

A Vásárló vállalja, hogy megredelésével a szogáltatás ellenárát a szolgáltató által meghatározott 

időn belül és a szolgáltató által előírt módon befizeti. 

Továbbiakban a Vásárló vállalja, hogy a számára elkészített étrendjavaslatot, kérdőívet, 

tanácsadást, ajánlásokat, e-mailben történő kommunikációt nem továbbítja harmadik fél számára. 

Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját, a Vásárló aktív közreműködése 

szükséges. Szolgáltatónak nincs lehetősége annak kontrollálására, hogy a Vásárló betartja-e a 

Szolgáltató által meghatározott étrendi ajánlásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való 

eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik. 

Vásárló kötelessége a jelen Szerződés elfogadásával, hogy a vásárlást megelőzően e-mailben, 

valamint a megkapott ’Kérdőív’ során Szolgáltató felé bejelentsen minden nemű betegségét, 

melyért csakis a Vásárló saját maga felelős. A Vásárló továbbá vállalja, hogy az általa a 

Szolgáltató felé közölt információk a valóságnak megfelelnek, és a szolgáltatás igényeihez 

mérten teljesek. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen betegségért, melyet Vásárló 

bejelent, vagy eltitkol, mert a gyógyítás, orvoslás nem áll Szolgáltató hatáskörében. Szolgáltató 

csak az alább felsorolt ételintoleranciákat és ételérzékenységeket veszi figyelembe ajánlásai 

elkészítése során, de más egészségügyi problémára nem nyújt tanácsadást. A Szolgáltató által 

megosztott és forgalmazott információk nem orvosi tanácsok, és nem használhatók semmilyen 

egészségügyi állapot diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. 

 

5 Vásárlástól való visszalépés 

A Vásárló a szolgáltatási díj megfizetésével egyértelműen kifejezi szándékát a szolgáltatás 

igénybevételére, és automatikusan elfogaja az Általános Szerződési Feltételeket. A szolgáltatás 



díjának kiegyenlítése után a szolgáltató a tranzakciót lezártnak tekinti, a vásárló bármilyen jellegű 

indokkal ugyan meggondolhatja magát a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban, azonban a 

Szolgáltatónak nem áll módjában a szolgáltatási díj visszafizetése. 

 

6.Szerzői jogok, adatvédelem 

A weboldalon és annak aloldalain található összes grafikai megjelenítés, kép és tartalom az ezen 

oldalakon látható formában a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezeket a Szolgáltató saját maga 

készítette így a weboldalt felépítő összes tartalmi elem szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg, azok 

használatára, megjelenítésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. A jogtulajdonos hozzájárulása 

nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket vonhat 

maga után. 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. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és 

szoftveres megoldások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás 

használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak 

bármilyen anyagot vagy részletet magáncélú felhasználás céljából letölteni, átmásolni, átvenni,  

feldolgozni, értékesíteni stb. a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül tilos. 

A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb 

gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen 

támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli. 

A Vásároló vállalja, hogy a Szolgáltató részére küldött dokumentumokat (fénykép, eredmény 

stb.) minden esetben a Szolgáltató nyilvánosságra hozhatja saját oldalain. 

 

7. Az ÁSZF hatálya 

Jelen ÁSZF kiterjed a domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető 

anyagokra, információkra, valamint az igénybevett szolgáltatásokra. Az ÁSZF 2018. február 20-

tól visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés 

nélküli és egyoldalú módosítására. 

 

8. Egyéb rendelkezések 
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek 

minősül. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató és az Ügyfél között a szereplő e-

mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre 

vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Ügyfél 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. 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek Krámli Anita egyéni vállalkozó és a Weboldalon 

meghirdetett szolgáltatásokat megrendelő, igénybe vevő felhasználó jogait és kötelezettségeit 

tartalmazza. 


