
Dancetination - Általános Szerződési Feltételek 

Cég: Dancetination - Tánccal a világot nevében Németh Luca egyéni vállalkozó, mint 
szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó 
általános szerződési feltételek. 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 (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási 
kódexre nem utal. 

Szolgáltató adatai: 
A szolgáltató neve: Németh Luca egyéni vállalkozó 
A szolgáltató székhelye: 1024 Budapest, Fillér utca 2b I/1 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, 
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: tanccalavilagot@gmail.com 
Székhelye: 1024 Budapest, Fillér utca 2b I/1 
Adószám: 66289384-1-41 
Nyilvántartási szám: 33488882 
Telefonszáma: +36303976736 

A szerződés nyelve: magyar A tárhely-szolgáltató adatai: Alapvető rendelkezések 1.1. A 
jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat 
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről 
Fulfillment szolgáltatás webshopok számára 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. 

Az adatkezelési tájékoztató Itt elérhető. 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre: 
- Tánciskolai oktatás 
- Táborok 
- Kurzusok 
- Online órák 

A termékek megvásárolhatóak online vagy személyesen is. 
A termékek átvételére kizárólag személyesen van lehetőség, kivéve az online órákat. 
A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását. A termékek 
adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben 
illusztrációként szerepelnek. 
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja 
Felhasználókat az akció időtartamáról. 

Rendelés menete 

Megrendelő a MotiBro.com oldalon keresztül megrendeli az igényelt oktatási csomagot. 
Ez összegszerűen megjelenik a saját MotiBro egyenlegén, amit a határidőig kell 
bankkártyás fizetéssel vagy személyesen készpénzzel kiegyenlíteni. 
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Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A 
bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion 
Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének 
száma: H-EN-I-1064/2013. 

Adatbeviteli hibák javítására van lehetőség, lépjen velünk kapcsolatba.  

A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az 
igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e 
visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás 
jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe 
vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy 
szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor 
tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az 
számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben 
megállapodtak. 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés 

A megrendelések feldolgozása hetente történik. Általános teljesítési határidő, a 
visszaigazolástól számított 7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a 
teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában 
meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a 
megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül 
köteles a szerződés szerinti teljesítésre. 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, de legkésőbb harminc napon belül 
visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése 
egyéb következményei alól. 

Elállás joga 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 
(II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék 
kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, 
visszaküldheti a megrendelt terméket. 

Az elállási jog gyakorlásának menete: Felhasználó a megrendelés utáni 14 napig 
elállhat a termék felhasználásától. 

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

 


