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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.drczigleczki.hu 

weboldalt üzemeltető Dr. Czigléczki Gábor (telefonszám: +36-70/394-0733; 

elektronikus elérhetőség: drczigleczki@gmail.com) (a továbbiakban: „Szolgáltató”) és 

a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő (a 

továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a továbbiakban 

együttesen: „Felek”). 

 

2. JELEN ÁSZF TÁRGYA 

2.1. A Megrendelő a www.drczigleczki.hu honlapon feltüntetett videókat (a továbbiakban: 

„Videó vagy Videók”) megtekintheti, illetve saját használatra letöltheti a jelen ÁSZF-

ben foglaltaknak megfelelően. 

2.2. Felek rögzítik, hogy a Videók a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a 

továbbiakban: „Szjt.”) alapján szerzői jogi védelemben részesülnek. A szerzői jogi 

védelem alapján a Szolgáltatónak kizárólagos joga van a Videók felhasználására, a 

Megrendelő nem jogosult a Videók felhasználására.  

2.3. A Videók felhasználásának minősül különösen: 

a) a többszörözés (Szjt. 18-19. §), 

b) a terjesztés (Szjt. 23. §), 

c) a nyilvános előadás (Szjt. 24-25. §), 

d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (Szjt. 26-27. §), 

e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával 

a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (Szjt. 28. §), 

f) az átdolgozás (Szjt. 29. §). 

 

3. A MEGRENDELÉS MENETE 

3.1 A Megrendelő a www.drczigleczki.hu honlapon a „Megrendelés” menüpont alatt az 

alábbi adatai megadásával küldheti el megrendelését a Szolgáltató felé:  

 Név; E-mail cím; Belföldi mobil telefonszám. 

 Számlázási adatok: Település; Irányítószám; Utca, házszám. 

3.2 Az online rendszer lehetővé teszi a Megrendelőnek, hogy ellenőrizze és javítsa az 

esetleges hibákat, mielőtt elküldené a megrendelését a Szolgáltatónak. 
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3.3 A Megrendelő kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelőek. 

3.4 A Megrendelő az adatai megadását követően az OTP Mobil Kft. által fejlesztett és 

üzemeltetett SimplePay Online Fizetési Rendszer felületére kerül átirányításra, ahol a 

megrendelés sikeres befejezése érdekében meg kell fizetnie a jelen ÁSZF 4. pontjában 

foglalt díjat. 

3.5 A Szolgáltató a jelen ÁSZF 4. pontjában foglalt díj beérkezésétől számított 48 

(negyvennyolc) órán belül elektronikus úton visszaigazolja a megrendelést a 

Megrendelő részére, továbbá elküldi a Megrendelő részére a Videó linkjét (a 

továbbiakban: „Visszaigazolás”). 

3.6 A Megrendelő a Videó linkjére kattintva megtekintheti, valamint saját használatra 

letöltheti a Videót. 

3.7 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 

(II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) 29. § (1) bekezdés m) 

pontjában foglaltak alapján a Megrendelő kifejezetten és előzetesen beleegyezik abba, 

hogy a Szolgáltató jelen szerződés teljesítését a Kormányrendelet 20. §-ában foglalt 

felmondási határidő letelte előtt kezdje meg, és a Megrendelő egyidejűleg tudomásul 

veszi, hogy a teljesítését megkezdését követően elveszíti a Kormányrendelet 20. §-

ában foglalt felmondási jogát. 

3.8 A Szolgáltató a Megrendelő számára biztosítja azt a jogot, hogy a jelen ÁSZF 3.5. 

pontjában foglalt Visszaigazolástól számított 24 (huszonnégy) órán belül indokolás 

nélkül felmondja a jelen szerződést. Ha a Megrendelő felmondási jogával élni kíván, 

felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni 

elektronikus úton küldött levél útján az alábbi e-mail címre: drczigleczki@gmail.com.  

A Megrendelő határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő 

lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát. Ha a Megrendelő felmondja a jelen 

szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő felmondási nyilatkozatának 

kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatérítik részére a 

Megrendelő által teljesített ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet 

során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha a 

Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e 

visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség 

nem terheli. 
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4. FIZETÉS 

4.1. Felek rögzítik, hogy a Videó megtekintésének, valamint letöltésének díja videónként 

1990,- Ft (azaz egyezer-kilencszáz forint), amely díjat a Megrendelő előre, a 

megrendelés leadásakor köteles megfizetni. 

4.2. A fizetés módja: online bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. által fejlesztett és 

üzemeltetett SimplePay Online Fizetési Rendszerben. 

 

5. FELELŐSSÉG 

5.1. A Megrendelő kijelenti, hogy az egészségi állapota (gerincbetegsége) miatt 

szükségessé váló terápiás lehetőségeket felmérte, és orvosával konzultálva, szakorvosi 

javaslat birtokában döntött a konzervatív (nem műtéti) terápia, és ez által a jelen 

ÁSZF-ben foglalt szolgáltatás igénybevétele mellett.  

5.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Videókban rögzített utasítások, gyógytorna 

gyakorlatok nem megfelelő végrehajtásából eredő károkért a Szolgáltatót nem terheli 

felelősség. 

 

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

6.1 Jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó. 

6.2 A szerződéskötés nyelve magyar, a szerződés írásban megkötöttnek minősül. A 

megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz. 

6.3 A Megrendelő a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásával összefüggő 

panaszával e-mailben (drczigleczki@gmail.com) fordulhat a Szolgáltatóhoz, amelyre a 

panasz megérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül a Szolgáltató 

érdemben válaszol. Sürgős esetben a Szolgáltató az alábbi telefonszámon érhető el: 

+36-70/394-0733. 

6.4 A Felek jelen ÁSZF-fel összefüggésben felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, 

tárgyalásokkal kívánják rendezni. 

6.5 Fogyasztónak minősülő vásárlók a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

alapján a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független 

békéltető testületekhez fordulhatnak a fogyasztó és a vállalkozás közötti jogviták 

bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében az alábbiak szerint:  

1) Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

békéltető testület illetékes. A fogyasztó lakóhelye, illetve tartózkodási 
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helye szerint illetékes békéltető testületek felsorolása elérhető a 

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 honlapon. 

2) A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában kérjük 

felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval az alábbi e-mail címen: 

drczigleczki@gmail.com. 

3) Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó 

kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 

 

Jelen ÁSZF 2018. szeptember 10. napján lép hatályba és annak módosításáig, illetve 

visszavonásáig érvényes. 
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