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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) tartalmazzák a Szolgáltatóként általam nyújtott szolgáltatások 
igénybevételéhez alkalmazott szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül 
előre meghatározott feltételeket, amelyet egyedi megtárgyalást nem igényelnek. 

 

Jelen ÁSzF szerinti Szolgáltató:  

A Szolgáltató 

Elnevezése: Szánti Dominika 

székhelye: 1138 Budapest, Viza utca 7b 243 

adószáma: 68251086-1-41 

honlap: https://szantidominika.hu  

Facebook  https://www.facebook.com/szantidominikaworkshoppok/ 

e-mail. cím: kapcsolat@szantidominika.hu 

mobil: +36705478774 

számlavezető bank neve: CIB Bank 

számlaszáma:  10700440-71906975-51100005 

 

SZOLGÁLTATÁS 

 

Misszióm, hogy számodra is elérhetővé tegyem a Pozitív Pszichológia (PP) tudományosan bizonyított 
kísérleti eredményeit, felfedezéseit, vagyis azt, hogy mi a titka a sikeres, kiegyensúlyozott, tartósan 
egészséges embereknek. Szeretném a kezedbe adni a PP gyakorlatban alkalmazható eszköztárát, hogy te is 
képes legyél megteremteni saját magad számára a legteljesebb életet. Ehhez kínálom neked az Élhetsz 
MáskéPP elnevezésű programsorozatot. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk) 2020. február 05. napján hatályba lépett 
módosítására hivatkozva kijelentem, hogy kizárólag a képesítéseimnek és képességeimnek megfelelő 
szolgáltatást nyújtom. A Pozitív Pszichológia tudományos felfedezéseire épülő eszköztárat a saját 
életemben alkalmazom és saját tapasztalataimon alapuló, gyakorlati felhasználását tanítom a 
workshopjaimon és az egyéni konzultációkon résztvevő ügyfeleimnek. Szolgáltatásom nem gyógyítás, nem 
helyettesíti és nem is irányul a hagyományos orvoslás helyettesítésére (legyen az pszichés vagy fizikai 
tünetekben is megjelenő betegség vagy állapot).  

 

Az Élhetsz MáskéPP elnevezésű programsorozatot keretén belül 6 előadáson vehetsz részt az alábbi 
témákban: 

 

1. Pozitív érzelmek  

Cím: Hogyan alakítsd ki végtelen belső energiaforrásod – azaz a pozitív érzelmes szerepe életünkben 

Workshop céljai: 

 Megérteni a pozitív és negatív érzések evolúciós szerepét életünkben 

 Megfogalmazni, valamint megérezni, mire van szükséged a magas energiaszint és vállalkozó 
szellem fenntartásához 

 Megtenni az első lépést a érzelmeid tudatos megélése és kezelése felé 

 Eszközt adni a kezedbe a mindennapi alkalmazáshoz 
 
 

https://szantidominika.hu/
https://www.facebook.com/szantidominikaworkshoppok/
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2. Tudatos gondolkodás, mindfulness 
Cím: Ördög vagy angyal? –A te fejedben melyik a hangosabb? 

Workshop céljai: 

 Rávilágítani, hogyan hatnak gondolataid érzelmi világodra és viselkedésedre  

 Eszközt adni, hogy tudatosabban tudj jelen lenni saját életedben 

 Megismerni a mindfulness és reziliencia gyakorlatokhoz kapcsolódó orvosi, pszichológiai, 
tudományos hátteret 

 Olyan mindfulness technikák elsajátítása melyek rendszeres gyakorlásával visszanyerheted az 
uralmat gondolataid fölött és így képessé válhatsz, hogy arra figyelj, amire valóban szeretnél 
 

3. Elmélyülés, értelem és célok 
Cím: Érezd jól magad a munkádban! Ez nem csak fikció? – Jobcrafting  

Workshop céljai: 

 Önbizalmad és „fontos vagyok” érzésed erősítése 

 Tudatosítani személyes értékeidet, erősségeidet és azokra építeni céljaid elérése érdekében  

 Megismerni hogyan változtathatod meg a munkádról, és az egyes feladatokról való 
gondolkodásod 

 Kezedbe adni egy eszközt munkahelyi vagy vállalkozásodban lévő feladataid és kapcsolataid 
javítására 
 

4. Pozitív kapcsolatok 1. 
Cím: Önismeretünk a kommunikáció tükrében 

Workshop céljai: 

 Felismerni saját mozgatórugóidat és „nyomógombjaidat”, valamint ezek kommunikációdra való 
hatását 

 Megismerni a különböző személyiségtípusokat és az azokhoz tartozó kommunikációs mintákat 

 Tudatosítani, mire van szükséged mások megértéséhez és elfogadásához 

 Eszközöket biztosítani a mindennapi nyílt, empatikus és hatékony kommunikációhoz 
 

5. Pozitív kapcsolatok 2.  
Cím: „Fontos vagyok! Fontos vagy!” - Kitűnő kapcsolatok építése  

Workshop céljai: 

 Önbecsülésed, magabiztosságod erősítése, mint a pozitív kommunikáció alapja 

 Önérvényesítést támogató kommunikációs technikák megismerése, gyakorlása 

 Megtanulni máshogy jelen lenni a párkapcsolati, családi, munkahelyi beszélgetéseidben, 
konfliktusaidban 

 A pozitív érzelmeket, biztonságot és belső stabilitást támogató kommunikáció kialakítása 
 

6. Teljesítmény, eredmény 
Cím: Belső parázsból tábortűz – azaz energia és motiváció a jövőd sikereiért 

Workshop céljai: 

 Megismerni a VUCA világ és a teljesítmény kapcsolatát 

 Megérteni, hogy energiaszinted nagyban függ a benned uralkodó érzelmek milyenségétől 

 A küzdőképességet és teljesítőképességet támogató szokások kialakítása 
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 Játszva áttekinteni és tudatosítani a fél éves folyamat történéseit, ünnepelni a sikereket és a 
bekövetkezett pozitív változást. Ezzel (is) biztosítani számotokra az energiát és erőt a 
továbblépéshez. 

Az egyes témákat meghallgathatod önálló előadások formájában, de lehetőséged van zárt csoportos 

foglalkozások keretében mind a hat témát egységes tréningként végig venni.  

Az önálló előadások illetve zárt csoportos tréningek helyét és idejét, továbbá részvételi díját a 

weboldalamon (https://szantidominika.hu/) és Facebook oldalamon 

(https://www.facebook.com/szantidominikaworkshoppok/hirdetem meg.  

 

A Szolgáltatás jellemzőit jelen ÁSzF-en kívül a honlap is részletesen tartalmazza. A honlap és a szolgáltatás 
téves értelmezéséből eredő károkért nem vállalok felelősséget. Kijelentem, hogy a tőlem telhető 
legnagyobb gondossággal kezelem a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás 
mindezek ellenére előfordulhat.  

Az elődadások időpontjának és helyszínének változásával kapcsolatos jogot fenntartom. Az előadások és a 
zárt csoportos tréningek minimum 8 fő létszám felett kerülnek megtartásra. Amennyiben az előadás 
meghirdetett időpontja előtti 72 órában a résztvevők létszáma nem éri el a minimum létszámot, úgy 
fenntartom annak lehetőségét, hogy az előadást más időpontban tartsam meg vagy éljek az elállási 
jogommal.  

 

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VEVŐJE, AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI 

Résztvevő: 

A szolgáltatás igénybevételével résztvevővé (Résztvevő) válsz. Résztvevő lehet minden 16. év feletti 
természetes személy.  

Regisztráció: 

A részvételhez regisztráció szükséges. Regisztrálni lehetséges a kapcsolat@szantidominika.hu e-mail címre 
történő e-mail küldéssel, illetve honlapomon a meghirdetett előadásokra kattintva. Regisztrációt telefonon 
nem áll módomban elfogadni.  

Regisztrációkor az alábbi adatokat kell rendelkezésre bocsátanod: 

vezetéknév; keresztnév; cégnév (amennyiben gazdasági társaság részére kéred a számlát); adószám (amennyiben 
gazdasági társaság részére kéred a számlát); ország; utca; házszám; város; állam; irányító szám; telefonszám; e-
mail cím;  

E-mailben történő jelentkezésed esetén, kérlek a fenti adataidon túl add meg, hogy mely előadásomra vagy 
tréningre kívánsz jelentkezni.  

A regisztráció során megadott adataid kezeléséről [Adatvédelmi Nyilatkozatomból] tájékozódhatsz. A 
regisztrációkor megadott adataidat bármikor módosíthatod. 

Honlapom illetve Facebook oldalam minden esetben tartalmazza az egyes önálló előadások illetve zárt 
csoportos tréningek részvételi díjának előleg összegét.  

https://szantidominika.hu/
https://www.facebook.com/szantidominikaworkshoppok/
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Honlapomon történő jelentkezés esetén az általad kiválasztott előadásra vagy tréningre kattintva a honlap 
lépésről-lépésre visz végig a regisztrációs folyamaton melynek végén jelen ÁSzF illetve az Adatvédelmi 
Nyilatkozat elfogadásával véglegesítheted részvételi szándékod. 

E-mailben történő jelentkezésed esetén válasz e-mailben igazolom vissza részedre, hogy mely napon 
tartandó előadásra, illetve ciklusban megtartásra kerülő tréningre jelentkeztél, annak mennyi a teljes 
részvételi díja és ugyan itt küldöm meg részedre a díjbekérőt/utalási adatokat, valamint jelen ÁSzF és az 
Adatvédelmi Nyilatkozatom elektronikus elérési útvonalát. A visszaigazoló e-mail egyúttal tájékoztat téged 
arról, hogy az ÁSzF és az Adatvédelmi Nyilatkozat megküldésével az általános szerződési feltétel a 
szerződés részévé válik és az előleg összegének megfizetésével az magadra nézve kötelezőnek fogadod el.   

A regisztrációt az előleg összegének megfizetésével tudod véglegesíteni, amely után számlát állítok ki 
részedre.  

E-mailben történő jelentkezés esetén a teljes részvételi díj összege a meghirdetett előadás kezdete előtt 
legkésőbb 72 órával jóváírásra kell, hogy kerüljön a megjelölt számlaszámon. Amennyiben az összeg nem 
érkezik meg a megjelölt számlaszámra, a regisztrációt visszavontnak tekintem. 

A fentiek szerinti (honlapon keresztül létrejött illetve e-mail útján véglegesített) regisztráció, mint 
elektronikus úton kötött szerződés, írásban kötött szerződésnek minősül, melyet adott esetben iktatok a 
visszakereshetőség érdekében. 

A sikeres regisztrációról e-mailben visszaigazolást kapsz. Az előadásokra valamint tréningekre, a 
regisztrációkor megadott neveddel és e-mail címeddel léphetsz be. Ezt a helyszínen ellenőrizzük.  

A szolgáltatáshoz esetlegesen járó bónuszt térítésmentesen bocsátom rendelkezésedre. A szolgáltatáshoz 
járó bónuszt bármikor és bármilyen formában jogosult vagyok egyoldalúan – saját mérlegelése alapján – 
módosítani vagy akár megszüntetni. 

A szolgáltatásról kiállított ÁFÁ-s számlát elektronikus úton küldjük meg a regisztrációkor megadott email 
címre. Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák. 

Jelen ÁSzF szerinti előadások önálló igénybevétele esetén a regisztrációt követően egyedi szerződés 
megkötésére nem kerül sor.  

Jelen ÁSzF-ben foglaltakon kívül egyedi szerződés kötésére akkor kerülhet sor, ha résztvevőként a teljes 
program-sorozat összes előadására, mint komplex tréningre jelentkezel és a térítés módjában illetve az 
oktatási feltételekben egyedileg állapodunk meg.  

Honlapon keresztül történő jelentkezés során az online bankkártyás fizetések a Paylike rendszerén 
keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Paylike rendszeréből hozzám nem jutnak el. A Paylike a 
megadott adatok vonatkozásában önálló adatkezelőként jár el. [Adatkezeléséről itt olvashatsz: 
https://paylike.hu/privacy] 

 

Szolgáltatások díjai: 

Az önálló előadások illetve zárt csoportos tréningek díjai a regisztráció időpontjában a honlapon az egyes 
előadások mellett találod. A szolgáltatások díjai bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az önálló előadások 
illetve zárt csoportos tréningek előleg összegen felüli szolgáltatási díj hátralékát legkésőbb 72 órával a 
tréning kezdetéig van lehetőséged kiegyenlíteni. A szolgáltatási díj akkor tekinthető megfizetettnek, amikor 
annak teljes összeg jóváírásra kerül a számlámon. A szolgáltatási díj teljes összegének meg nem fizetését 
elállásnak tekintem és ebben az esetben az Elállásra vonatkozó fejezet rendelkezésit alkalmazom. 

https://paylike.hu/privacy
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Amennyiben a honlapon hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatások díjainál, fenntartjuk a jogot a 
korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatunk az új 
adatokról. Ezt követően még egyszer megerősítheted az előadásra vonatkozó regisztrációdat illetve 
lehetőséged van a regisztrációtól való elállásra.  

Kijelentem, hogy a tőlem telhető legnagyobb gondossággal kezelem a honlapon szereplő információkat, 

így különösen a termék ára, elérhetősége, leírása, stb., azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére 

előfordulhat. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os szolgáltatási díj nem 

minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akciók keretében meghirdetett kedvezményes díjszabású 

szolgáltatások.  

A felek jogai és kötelezettségei: 

A Program nem akkreditált képzés, tehát államilag elismert végzettséget nem biztosít.  

Jogomban áll egy–egy témához, tréninghez, programhoz vendégelőadót hívni illetve a vendégelőadók 

személyét egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosításokról a honlapon tájékoztatlak benneteket.  

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás, egyéb rendelkezések 

Az irányadó jogszabályi rendelkezések alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozom. Hibásan 
teljesítek, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban 
megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesítek hibásan, ha a hibát a szerződéskötés 
időpontjában ismerted, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerned kellett. 

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében az általam értékesített termékkörre 
jótállási kötelezettség nem vonatkozik. 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti 
magatartási kódexnek nem vagyok aláírója. 

A határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmazok. Az önálló előadásokra illetve zárt 
csoportos tréningekre vonatkozó és jelen ÁSzF-en alapuló szerződés határozott időre jön létre, időtartama 
a regisztrációtó véglegesítésétől az önálló előadás vagy zárt csoportos foglalkozás utolsó alkalmának 
időpontjáig tart. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át. A vásárlási folyamat 
során Résztvevőként az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségeid nincsenek.  

Kép-, videó- és hangfelvétel készítés 
 
Az általam szervezett tréningekről fényképeket, videó- és hangfelvételeket készítek, melyeket később saját 
honlapomon illetve közösségi média felületeimen (Facebook és Instagram, Youtube oldalaimon) 
jellemzően tevékenységem hirdetése, mint jogos gazdasági érdekem alapján megosztok, közzé teszek. 
 
A felvételek készítéséről az Adatvédelmi Nyilatkozaton túl, az Adatkezelési Tájékoztatóból is értesültök. A 
fénykép, videó- és hangfelvételek célja saját tevékenységem reklámozása, hirdetése, azokon jellemzően én 
szerepelek, azonban előfordulhat, hogy a fényképek, videók felvételi szöge, képvágása titeket is ábrázol, 
hangotok behallatszik. A fényképeken, videókon erre tekintettel külön kivágást, homályosítást és egyéb 
képszerkesztést nem alkalmazok.  
 
Előadásaimon előfordul, hogy egy–egy helyzet szemléltetésére, mélyebb megértésére a résztvevőkkel rövid 
interjút készítek, vagy egy-egy személyt kihívok és vele hosszabban beszélgetek. Az interjún, személyes 
beszélgetésen való részvétel önkéntes. Az interjúra, beszélgetésre kézfeltartással lehet jelentkezni. Senkit 
nem hívok ki illetve szólaltatok meg akaratán kívül. Az előadás illetve tréning egészéről készített kép-, 
videó és hangfelvétel az előadások illetve tréningek interjú illetve beszélgetés észét is érintik. Az interjú 
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alanyok illetve beszélgető partnerek ennek tudatában és ismeretében jelentkeznek a beszélgetésekre, azzal, 
hogy előtte illetve utólag tiltakozhatnak a felvételek ezen részének elkészítése illetve közzététele ellen.  
 

ELÁLLÁS, FELELŐSSÉG 

Elállás: 

Amennyiben meggondoltad magad, és nem kívánsz részt venni a regisztrált előadáson vagy zárt csoportos 
tréningen, úgy meg van a lehetőséged arra, hogy az előadás napján vagy a zárt csoportos tréning első 
alkalmának déli 12 óráig írásban jelezd ezt részemre. Az előadások illetve a zárt csoportos tréningek 
elállásig megfizetett szolgáltatási díját a tréninget követő 8 munkanapon belül visszautalom részedre. Az 
elállásról szóló írásbeli értesítésbe kérlek küld el részemre a visszatérítés helyéül megjelölt 
bankszámlaszámot. A bankszámlaszámodat egyéb módon nem kezelem, de a banki átutalási előzmények 
között megtalálható lesz.  

Tájékoztatlak arról, hogy önálló előadásaim és zárt csoportos kurzusaim egyaránt bizalmi viszonyt 
alakítanak ki köztem és közted. Az általam kommunikált technikák akkor működnek megfelelően, ha 
kölcsönös bizalom alakul ki közöttünk. A fentiek alapján az elállás jogát a magam részéről is fenntartom 
arra az esetre, ha a résztvevő személy olyan magatartást tanúsít velem illetve a többi résztvevővel szemben, 
mely akadályozza az előadás vagy a zárt csoportos foglalkozás zavartalan, harmonikus lefolytatását.  

Felelősség: 

Szolgáltatóként felelős vagyok azért, hogy a honlapomon meghirdetett tréningek, programok az ott 
meghirdetett időpontban, helyszínen és szolgáltatási díjért megtartásra kerüljenek, illetve azért, ha a 
meghirdetett tréningekben esetleges elírások, változások vagy elállás történik, azokról megfelelő időben 
értesítselek benneteket és gondoskodjak a pontosításról, új időpont vagy helyszín biztosításáról illetve a 
szolgáltatási díj visszatérítéséről.  

Nem vagyok azonban felelős  

– Olyan működési hibáért, amely meggátol abban, hogy honlapomra belépj, ahhoz csatlakozz, vagy a 
regisztrációt leadd; 

– Résztvevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, 
vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért. 

JOGI NYILATKOZAT 

Honlapomon valamint közösségi média felületeimen olvasható bejegyzések, látható videók illetve hallható 
podcastok saját (Szánti Dominika) kizárólagos szellemi termékeim, melyek szerzői jogi védelem alatt 
állnak. Úgyszintén e jogvédelem illeti a tréningeken hang és képanyagát. A tréningeken – előzetes 
engedélyem nélkül – kép-, hang- valamint videó felvétel nem készülhet. Ezek előzetes írásbeli engedélyem 
nélkül semmilyen formában nem használhatóak fel (pl.: nyilvánosságra hozatal, terjesztés, másolás, 
többszörözés, stb.). 

Minden jogomat fenntartom a honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő 
felhasználása tekintetében. A honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – saját (Szánti Dominika) 
szerzői és polgári jogi védelmem alatt álló jogtulajdonom.  

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak 
előzetes írásbeli engedélyemmel használható fel, beleértve – de nem kizárólag – az online vagy nyomtatott 
formában történő reprodukálást, nyilvános közlést, többszörözést, zárt adatbázisú felhasználást, adatok 
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megváltoztatását, eltérő célú felhasználását. E körben tilos az üzleti vagy egyéb célú átvétel, többszörözés, 
nyilvánosságra hozatal, átdolgozás, terjesztés és másolás vagy egyéb módon történő felhasználás.  

Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., 
Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. Az engedélyezett felhasználás feltételeit 
rögzítő, írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a közvetlen szerző, azaz Szánti Dominika nevét, 
valamint a honlapot, mint forrást megjelölni. 

Minden jogomat fenntartom a honlapon található valamennyi termék megjelenítésére, promotálására, 
terjesztésére, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általam jogszerűen 
használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a honlap használatával, a 
szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, 
valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan 
alkalmazás használata, amellyel honlap vagy annak bármely része módosítható. 

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi 
törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Fenntartja a jogomat arra, hogy jogaimnak és gazdasági 
érdekeimnek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi 
úton fellépjek fel.  

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Az általam folytatott adatkezelésre a mindenkor hatályos Adatkezelési Nyilatkozatom az irányadó.  

Honlapomon olvasható vélemények minden esetben az oldal látogatóinak szubjektív álláspontját tükrözik. 
E körben kijelentem, hogy jogosult vagyok a közízlést, saját üzleti érdekeimet vagy törvényt sértő 
véleményeket, kijelentéseket – saját mérlegelésem alapján – törölni.  

Ügyfélszolgálat: 

Résztvevőként vagy érdeklődőként az alábbi elérhetőségeimen kérhet tájékoztatást, illetve jelentheted be 
esetleges panaszaidat: 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 

 Ügyfélszolgálat címe: 1138 Budapest, Viza utca 7b 243 

 Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő – Péntek: 09:00 – 16:00 

 Telefon: +36 70 547 8774 

 Internet cím: https://szantidominika.hu/kapcsolat/ 

 E-mail: kapcsolat@szantidominika.hu 
 

Panaszkezelés: 

A beérkezett panaszokat lehetőség szerint azonnal megvizsgálom és szükség szerint orvosolom. Ha a 
panasz kezelésével nem értesz egyet, illetve, ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról 
és az azzal kapcsolatos álláspontomról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszek fel, s annak egy másolati 
példányát megküldöm részedre, egyebekben pedig a következő pont szerint járok el: 

A panaszt – amennyiben az előző pont szerinti megoldásra nincs lehetőség –harminc napon belül írásban 
megválaszolom. A válaszhoz csatolom a panaszról felvett, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 
törvény 17/A § (5) bekezdése rendelkezése szerinti jegyzőkönyvet is. 

https://szantidominika.hu/kapcsolat/
mailto:kapcsolat@szantidominika.hu
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A panasz elutasítását indokolni vagyok köteles. A panaszról felvett jegyzőkönyvet 5 évig vagyok köteles 
megőrizni. 

Célom az esetleges vitás ügyeinket békés úton rendezni. Az egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése 
céljából békéltető testület eljárását kezdeményezhetünk a Budapesti Békéltető Testület (címe: 1016 
Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.) előtt. Ennek 
hiányában a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bíróság előtt rendezhetjük vitás ügyeinket.  

Kijelentem, hogy bármikor jogosult vagyok jelen ÁSzF-et egyoldalúan módosítani, amely módosítás 
a https://szantidominika.hu/ weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A résztvevőre a 
regisztráció időpontjában hatályos ÁSzF az irányadó.  

Jelen ÁSzF –ben írott feltételeket elolvastam és azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el, a 
Szolgáltatásokat az ÁSzF-ben írott feltételek ismeretében veszem igénybe.  

 

Hatályos: 2020. március 16. 

 

https://szantidominika.hu/

