
Általános Szerződési Feltételek  
 

Hatályos: 2019. április 1-től visszavonásig! 

A weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. 

Az oldal tulajdonosa: Pekáry Dorottya (1015 Budapest, Ostrom 
u. 17.) 

E-mail cím: info@pekarydorottya.hu 

Az oldalról tartalmat, képet, videót vagy szöveget/szöveg 
részletet másolni, vagy más oldalon, vagy fórumon felhasználni 
csak és kizárólag a szerző, Pekáry Dorottya írásos 
engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok 
– az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 
385.§ – alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, 
továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra 
kerül. Ennek díja 100.000 HUF/nap 

Megrendeléssel kapcsolatos információk 

A megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek 
minősülnek, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában 
foglaltak irányadóak. 

Megrendelés esetén a szerződéskötés a távollevők között 
kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 
4. § (10) bekezdése alapján történik meg. A szerződés a 
megrendelő űrlap kitöltésével és a „megrendelem” gombra 
kattintással jön létre. 

A szerződést Pekáry Dorottya E.V. -vel kötöd meg. 



A megrendelések beérkezésekor néhány órán belül kapsz, egy 
automatikus visszaigazoló emailt, melyben tájékoztatunk a 
fizetési módról. Amennyiben nem találnád, keresd a spam vagy 
promóciós mappában! Ha ott sincs, vedd fel velem a 
kapcsolatot a info@pekarydorottya.hu címen. A fizetési határidő 
3 nap. 

A szamlazz.hu oldalán állítjuk ki a számládat. A 2007. évi 
CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak 
figyelembevételével tudomásul veszed, hogy az általunk 
kibocsájtott e-számlákat pdf formátumban email útján kapod 
meg. 

A megrendelések elküldésével tudomásul veszed, hogy a 
45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) 
pontja alapján a képzés/tanfolyam/konzultáció megkezdésének 
időpontjától elveszíted a szerződéstől való elállási jogodat. 

 

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. 

 

Konzultáció lemondása 

Az előre egyeztetet konzultációs időpontodat lehetőséged van 
egyszer módosítani. Ennek feltétele, hogy minimum 72 órával, 
illetve hétvége esetén három munkanappal a megbeszélt 
időpont előtt írásban jelezd a info@pekarydorottya.hu címen, 
hogy másik időpontot szeretnél. Amennyiben 72 órán/3 
munkanapon belül, vagy nem írásban mondod le az 
időpontodat, a konzultációs díjat ki kell fizetni. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 


