ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Általános rendelkezések; a felek

1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a King Financial Kft. (a
továbbiakban: „Szervező”) által meghirdetett és szervezett „Success Masterclass - Siker
Mesterkurzusra” (a továbbiakban: „Siker Mesterkurzus”) - valamint annak valamennyi
kapcsolódó, regisztrációhoz kötött workshopjára, előadására, egyéb rendezvényére - való
jelentkezés és az azokon való részvétel feltételeit, valamint a Szervező és a Siker
Mesterkurzusra jelentkező, illetőleg azon részt vevő személyek (a továbbiakban: „Résztvevő”)
jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szervező és Résztvevő a továbbiakban együtt: „Felek”.)

2. A Siker Mesterkurzusra történő jelentkezés és az azon való részvétel feltétele a jelen ÁSZF
elfogadása. A Siker Mesterkurzusra történő jelentkezéssel egyidejűleg a Résztvevő kijelenti,
hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a jelentkezéssel egyidejűleg a Résztvevő az ÁSZF-et nem
fogadja el, a Siker Mesterkurzusra nem jelentkezhet, azon nem vehet részt.

3. Csoportos jelentkezés esetén az ÁSZF elfogadása a Résztvevőt küldő cég közreműködésével
történik oly módon, hogy a cég gondoskodik arról, hogy a csoporton belüli minden Résztvevő
megismerje és elfogadja az ÁSZF-et. Ezt a kötelezettségét a küldő cég bármely, általa
szükségesnek és alkalmasnak tartott szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás, dokumentáció stb. útján
teljesítheti. A küldő cég felel a jelen pont betartásáért, az ennek elmulasztásából eredő esetleges
károkért felelősséggel tartozik a Szervező irányába.

4. A Siker Mesterkurzus szervezője:
Cégneve: King Financial Kft.
Székhelye: 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 4.
Cégjegyzékszáma: 08-09-030207

Adószáma: 26396716-2-08
E-mail cím: info@sikermesterkurzus.hu
Telefonszám: 06-20/249-3288

A Szervező a Siker Mesterkurzus megszervezését Alessandro M. Forte (3 Berkeley Mews,
London, W1H 7AT) megbízásából végzi.

II. A Siker Mesterkurzusra történő jelentkezés szabályai és a részvételi díj

1.

A

Siker

Mesterkurzusra

történő

jelentkezés

módja:

elektronikus

úton,

www.sikermesterkurzus.hu, illetve a www.successmasterclass.eu weboldalon (a továbbiakban:
„Weboldal”) keresztül, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
A Résztvevő a Siker Mesterkurzussal kapcsolatos részletes információkat a Weboldalon érheti
el. Amennyiben a jelentkezéssel, a Siker Mesterkurzussal kapcsolatban a jelen ÁSZF-ben
rögzítetteken túl bármilyen kérdés, észrevétel merül fel, az info@sikermesterkurzus.hu e-mail
címen, illetve a Weboldalon található egyéb elérhetőségeken léphet kapcsolatba a Szervezővel.

2. A Felek között a Siker Mesterkurzuson történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés
véglegesítésének (részvételi díj megfizetésének) Szervező általi, elektronikus úton történő
visszaigazolással jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra
nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett
jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szervező a számvitelre és
adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz.

3. A Résztvevő a Siker Mesterkurzuson részvételi díj ellenében jogosult résztvenni. A részvételi
díj összege a Weboldalon kerül közzétételre.

Az egyéni jelentkezők a Weboldal „Jegyek” menüpontjában a jegytípus kiválasztását követően
és a jelentkezéshez szükséges adatok megadásával, elektronikus bankkártyás fizetéssel tudják
megfizetni a részvételi díjat.

Csoportos jelentkezés esetén a részvételi díj a Weboldal „Jegyek” menüpontjában a jegy
típusának és mennyiségének kiválasztását követően, a jelentkezéshez szükséges adatok
megadásával, a megrendelés véglegesítését („megrendelés elküldése”) követően a Szervező
által a megadott e-mail címre automatikusan kiküldött e-mailben megjelölt bankszámlaszámra
történő átutalással egyenlíthető ki az e-mail elküldését követő 8 napon belül.

A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege a
megadott bankszámlaszámon jóváírásra kerül. A részvételi díj összegére és megfizetésének
módjára vonatkozó egyéb információk a Weboldalon kerülnek közzétételre.

4. A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy a részvételi díjat a – díjmódosítást követően
leadott jelentkezésekre vonatkozóan – módosítsa. Ebben az esetben a módosítás a Weboldalon
való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Jelentkező tehát minden esetben azt az árat
fizeti, amelyet a jelentkezésének időpontjában rá vonatkozóan lát a Weboldalon.

5. Az elektronikus úton elküldött jelentkezést a Szervező csak akkor fogadja el, ha a Résztvevő
a jelentkezéshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Résztvevő által
helytelenül, pontatlanul, hiányosan megadott adatokból eredő esetleges károkért a Résztvevő
felel.
6. A Szervező a részvételi díj beérkezését követően visszaigazolást küld a Résztvevő által a
jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, a jelentkezés
elfogadását, amivel a Felek között a szerződés létrejön. Amennyiben a visszaigazolásban
szereplő adatokban a Résztvevő bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti a Szervező
felé az info@sikermesterkurzus.hu e-mail címre.

7. A Résztvevő személyét lehetőség van a Siker Mesterkurzust megelőző napig e-mailen
módosítani akár a befizetés megérkezése után is.

III. A Felek jogai és kötelezettségei

1. A Jelentkezőnek jogában áll a Siker Mesterkurzuson részt venni, jegyzetelni és az előadások
anyagát

–

kizárólag

-

saját

célra

felhasználni.

2. A Siker Mesterkurzuson a Szervező és Alessandro M. Forte engedélye nélkül tilos bármilyen
hang-, kép- vagy videofelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Résztvevő Siker
Mesterkurzuson való részvételből való kizárását vonja maga után. Ilyen esetben a Szervező a
Siker Mesterkurzus részvételi díját nem téríti vissza.

A Siker Mesterkurzus keretében kiadott anyagok, kiadványok, prezentációk és azok minden
egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotások”) szerzői jogi védelem alá esik,
amelynek jogosultja a Szervező és az előadók, Alessandro M. Forte, Király Márta Borbála,
illetve a további előadók. A Szervező, illetve az előadók a Szellemi alkotások bármilyen
módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogukat fenntartják.

A Szervező, illetve az előadók nem átruházható felhasználási engedélyt adnak a Résztvevőnek,
hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének
megfelelően használja. A Résztvevő a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem
sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Résztvevő nem jogosult a Résztvevőt a jelen ÁSZF alapján
megillető jogokat másra átruházni.

A Szellemi alkotások online vagy bármilyen más formában történő közzététele, kereskedelemi
célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő
hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése
vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének
megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár

elektronikus,

akár

más

formában,

különösen

annak

forrása

megjelölése

nélkül.

A Szervező, illetve az előadók a felhasználási engedélyt visszavonhatják, amennyiben a
Résztvevő a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Résztvevő
köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

A fentiek megszegése esetén a Szervező, illetve az előadók a szerzői jogra vonatkozó
jogszabályokban és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogkövetkezményeket
érvényesítik

a

jogsértővel

szemben.

3. A Szervező megtagadhatja a részvételt attól a Résztvevőtől, akinek a részvételi díja a Siker
Mesterkurzust megelőző napon még nem érkezett meg a megadott bankszámlaszámra.

4. A Szervezőnek jogában áll a Siker Mesterkurzust törölni, amennyiben a jelentkezők száma
nem éri el a minimális létszámot vagy ha vis major esemény következik be. A Szervező ebben
az esetben a Résztvevőket a lehető leghamarabb értesíti a Siker Mesterkurzus elmaradásáról és
a részvételi díjat maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 14 napon belül.

5. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a Siker
Mesterkurzus programját, így pl. megváltoztathatja az egyes előadások témáját vagy előadóját,
módosíthatja

az

előadások

sorrendjét,

törölhet

egyes

előadásokat.

A Szervező kizárja felelősségét a változások miatt esetlegesen bekövetkező vagyoni vagy nem
vagyoni károk tekintetében.

6. Alessandro M. Forte a részvételi díj tekintetében pénzvisszafizetési garanciát vállal arra az
esetre, ha a Résztvevő a Siker Mesterkurzoson átadott valamennyi tudásanyagot hiánytalanul,
kivétel nélkül alkalmazza, és ennek ellenére a Siker Mesterkurzus elvégzésétől számított 90
napon belül nem javul legalább 30%-kal a szakmai, értékesítési teljesítménye. Az ezzel
kapcsolatos igényeit a Résztvevő a sandro@sandroforte.com e-mail címen jelentheti be a 90
nap leteltét követő 30 napon belül.

7. A Siker Mesterkurzus helyszínében, illetve a megtartásához szükséges használati tárgyakban,
technikai eszközökben stb. a Résztvevő által okozott bárminemű esetleges kárért a károkozó
Résztvevő felel a tulajdonos, illetve a Szervező irányában. A Szervező a Résztvevő esetlegesen
elvesztett értéktárgyaiért felelősséget nem vállal.

IV. Adatvédelem

A Szervező a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a
Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. A
Résztvevők adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat
tartjuk szem előtt. A Siker mesterkurzusra történő jelentkezés feltétele az adatkezelési
tájékoztató elfogadása. Csoportos jelentkezés esetén a Résztvevőt küldő cég köteles
gondoskodni arról, hogy a csoporton belüli minden Résztvevő megismerje és elfogadja az
adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelési tájékoztató megtalálható a Weboldalon.

V. Vitarendezés

1. A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket egymás
közötti tárgyalások útján rendezzék.
A Résztvevőnek a Szervező által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz
benyújtására elektronikus úton az info@sikermesterkurzus.hu e-mail címen. A beérkezett
panaszokat a Szervező 30 napon belül kivizsgálja és a Résztvevő által megadott elérhetőségen
a

Résztvevőt

írásban

értesíti

az

eredményről.

2. Amennyiben a Résztvevő panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz
kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Résztvevő az alábbi
testülethez, illetőleg hatósághoz fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület
Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., III. em. 310.,
Levelezési címe: 1253, Pf.: 10.
Telefonszám: +36 (1) 488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a
jogvita rendezése az Ügyfél bírósághoz fordulhat.

VI. Informatikai biztonság

1. A Szervező megtesz minden ésszerű és tőle elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos
üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül nem vállal semminemű felelősséget a Weboldal
biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való
mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A
Siker Mesterkurzusra történő jelentkezés feltételezi a Résztvevő részéről az Internet technikai
és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

2. A Szervező a jelentkezés fogadása után elektronikus visszaigazolást küld a Résztvevő
részére. A Szervező nem felelős az esetleges károkért abban az esetben, ha bármely működési
hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be, illetve a jelentkező számítógépének bármilyen
hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, valamint az internet csatlakozás
megszakadása

miatti

károkért.

VII. Záró rendelkezések

1. A jelen ÁSZF a Weboldalon történő közzétételtől visszavonásig, illetve módosításáig
hatályos.

2. A jelen ÁSZF-re, illetőleg az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Felek között
létrejövő szerződésre, jogviszonyukra a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényrendelkezései
irányadóak.

3. A jelen ÁSZF-ben foglaltak, különösen annak I. része, II. 5. pontja, III. 1-2., és 7. pontjai,
IV-VII. részei irányadók a Siker Mesterkurzus keretében megrendezésre kerülő minden egyéb,
regisztrációhoz

kötött

rendezvényre

(előadás,

workshop

stb.).

