ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az A.U.V. 2000 Reklám és
Marketing Iroda Kft. (székhely: 1161 Budapest, Pálya u. 139.) (a továbbiakban: Szolgáltató)
és partnerei (a továbbiakban: Felhasználó) közötti szerződésekre vonatkozik, melyekben a
Szolgáltató egyedi megrendelések alapján angol nyelvű oktatási szolgáltatást – a
továbbiakban együttesen: Oktatási anyag – nyújt a Felhasználónak.
A hatályos ÁSZF megtalálható a Szolgáltató honlapján a következő linken:
www.ingyenesonlineangol.hu továbbá székhelyén nyomtatott formában is hozzáférhető.
I. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Név: A.U.V. 2000 Reklám és Marketing Iroda Kft.
Székhely: 1161 Budapest, Pálya u. 137.
Cégjegyzékszám: 01-09-712245
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság
Adószám: 11454568-2-42
Telefon: 70-312-0196
E-mail: ugyfelszolgalat@aktivtudas.hu
II.
SZERZŐDÉS HATÁLYA
Jelen szerződés az A.U.V. 2000 Reklám és Marketing Iroda Kft., mint Szolgáltató és a
www.ingyenesonlineangol.hu honlapon regisztrált partnerei, mint Felhasználók közötti
szerződésekre vonatkozik.
III.

SZERZŐDÉS TÁRGYA

A www.ingyenesonlineangol.hu honlapon megrendelhető angol nyelvű alábbi oktatási
anyagok szolgáltatása:
a) Elektronikus oktatási anyag (A megrendelés egy oktatási anyagra
vonatkozik, amely 5 részben kerül átadásra a Felhasználónak.)
b) Szeminárium
c) Egyéb oktatási termék
A továbbiakban együttesen Oktatási Anyagok.
IV. MEGRENDELÉS MENETE
3.1 Regisztráció
Megrendelés kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A regisztráció során a
Felhasználó köteles valós adatokat megadni, a regisztráció annak Szolgáltató által a
Felhasználó által megadott e-mail címre küldött visszaigazolásával jön létre.
Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy regisztrációs igényeket bármikor, indokolás nélkül
elutasítson. A regisztrált Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató a
www.ingyenesonlineangol.hu linken elérhető Adatvédelmi Tájékoztató szerint tárolja és
kezelje. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy regisztrált Felhasználót szolgáltatásából bármikor,
indokolás nélkül kizárjon, amennyiben a Felhasználó jelen feltételeket megsérti, vagy
tevékenysége egyébként jogszabályt sért.
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3.2 Szintfelmérés a 3. a) pont esetén
A regisztrációt követően a Felhasználók nyelvi tudásuknak megfelelő csoportokba kerülnek
beosztásra:
8 szint:
1- 4. Kezdő
5 - 6. Középhaladó
7. Vizsga előkészítő
8. Haladó
Az angol nyelvet tanulni kezdő Felhasználók automatikusan a Kezdő 1 csoportba kerülnek
beosztásra. Az angol nyelvet már tanult Felhasználók szintfelmérő tesztet töltenek ki, amely
alapján tudásuknak megfelelő csoportba kerülnek beosztásra.
3.3 Ingyenes használat a 3. a) pont esetén
A regisztrációt követően a Felhasználó egyszeri, szintjének megfelelő, 5 részben elérhető
Oktatási anyagot kap.
3.4 Megrendelés
A Felhasználónak lehetősége van megrendelni az Oktatási anyagokat ellenérték fejében az
alábbiak szerint:
3.4.1 A felhasználói fiókjából elérhető online felületen a „Megrendelés” gombra
kattintva megrendelheti az Oktatási anyagokat. A díj az oktatási anyag mellett
feltüntetett ár, amely magyar forintban értendő és általános forgalmi adót
tartalmaz.
3.4.2 A kosárban található „Pénztár” gombra kattintva haladhat tovább a
megrendelés folyamatában.
3.4.3 A megrendelés leadásnak utolsó lépéseként „Pénztár”-ban található „Rendelés
Feladása” gombra kattintva rendelését elküldheti. Felhasználó az elküldött
megrendeléséhez kötve van.
3.4.4 A rendelésről a rendszer a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött
automatikus e-mailben tájékoztatja.
3.4.5 A szerződés akkor jön létre, ha a Felhasználó a megrendelésről e-mailben az
általa megadott e-mail címre visszaigazolást kap.
3.4.6 Az oktatási anyagok a díj Szolgáltató számláján történt jóváírását követő 5
munkanapon belül érhetőek el a Felhasználó számára online felhasználói
fiókjából.
3.5 A díj kiegyenlítése:
4.2.1
Elektronikus banki utalás;
4.2.2
bankkártyával történő fizetés;



4.2.3
4.2.4

OTP vásárlói tájékoztató általános kártyás fizetésről
OTP vásárlói tájékoztató Maestros fizetésről

készpénz-átutalási megbízással;
postai befizetés útján.

Felhasználó köteles a díjat, a megrendelés 3.4.5 pont szerinti visszaigazolását követő 15
napon belül megfizetni.
3.6 Számlázás
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A Szolgáltató a díj Szolgáltató számláján történt jóváírását követő 15 napon belül regisztrált
elektronikus számlát bocsát ki Felhasználónak.
Amennyiben a Felhasználó készpénz-átutalási megbízással vagy postai befizetés útján kíván
fizetni, úgy először a Felhasználó e-mail címére proforma számla kerül megküldésre, amely
egyfajta fizetési értesítés, amely alapján a Felhasználó megfizetheti a díjat, majd a díj
Szolgáltató számláján történt jóváírását követően jelen pontban meghatározottak szerint
végszámlát kap.
V. OKTATÁSI ANYAGOK HASZNÁLATA
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

A 3. a) pontban foglaltak esetén:
minden megrendelés egy oktatási anyagra vonatkozik, amely 5 részben kerül átadásra a
Felhasználónak. A Felhasználó felhasználói fiókjában beállíthatja, hogy az Oktatási
anyag részei mely időközönként váljanak elérhetővé számára (2-től 7 napig terjedő
ciklus beállítása lehetséges).
Az Oktatási anyag részei a beállított ciklusnak megfelelően, de kizárólag az Oktatási
anyag előző részének megoldása esetén válnak elérhetővé a Felhasználó számára.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az oktatási anyag adott részét nem oldja
meg, számára annak következő része nem válik elérhetővé, mindaddig, amíg az előző
részt meg nem oldja.
A 3. b) pontban foglaltak esetén:
a megrendelés egy szemináriumra vonatkozik. A megrendelésnek tartalmaznia kell a
szeminárium pontos helyét, idejét, időtartamát és tárgyát. A szemináriumot érintő
változás esetén Felek a változást 48 órán belül kötelesek előre jelezni.
A 3. c) pontban foglaltak esetén:
a megrendelés egy egyéb oktatási termékre vonatkozik. Egyebekben a 3. a) pontban
foglalt elektronikus oktatási anyagokra vonatkozó rendelkezések érvényesek rá.
Az Oktatási anyagok kizárólag online használhatók és a regisztrációkor létrehozott
felhasználói fiókból érhetőek el. Az oktatási anyagok az ingyenes használat alatt
nyomtatható formátumban is elérhetőek, azt követően azonban kizárólag online
formában.
Oktatási anyag elérhetőségéről e-mail értesítés érkezik a Felhasználó által megadott email címre.
VI. ELÁLLÁS

Felhasználó a szerződéstől a szerződéskötés napjától számított nyolc munkanapon belül
jogosult elállni abban az esetben, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést
még nem kezdte meg. A teljesítés megkezdésének számít, ha az Oktatási anyag
elérhetőségéről e-mail értesítés érkezik a Felhasználó által megadott e-mail címre.
Felhasználó elállása esetén a Szolgáltató köteles az oktatási anyagért kifizetett díjat
visszatéríteni a Felhasználónak, legkésőbb az elállást követő harminc napon belül. A
szerződéskötés napja az a nap, amikor a Felhasználó megrendelése telefonon/e-mailben
visszaigazolásra kerül (3.4.5 pont).
Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben Felhasználó elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben
teheti meg, hivatkozva az oktatási anyagra és személyes adataira. Postai levél útján történő
elállásnál a levél postára adásának dátuma veendő figyelembe. A levelet lehetőleg ajánlott
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levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma, valamint tüntesse
fel azt a bankszámlaszámot, ahová a már megfizetett, de visszajáró díj visszafizetését kéri. Az
elállás kézhezvételét követő harminc napon belül az oktatási anyag díját a megadott
számlaszámra a Szolgáltató visszautalja.
A 3. b) szerinti szeminárium esetén a szolgáltatás megkezdésének minősül a szeminárium
előkészítése, amely a szemináriumot megelőző 48 órával történik. Ennek értelmében a
szeminárium időpontjától visszaszámított 48 óráig jogosult Felhasználó az elállási joga
gyakorlására.
Az elállás határidőn túli gyakorlása esetén a díj Felhasználónak nem jár vissza.
VII. KAPCSOLATTARTÁS
A kapcsolattartás a regisztráció során a Felhasználó által megadott e-mail cím és egyéb
elérhetőségek útján történik. Az e-mail cím vagy egyéb elérhetőségekben bekövetkezett
változást Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni. Ellenkező esetben a téves címre történő
közlés következményeiért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Felek nyilatkozataikat joghatályosan Szolgáltató esetében a jelen szerződés I. pontjában
meghatározott, Felhasználó esetében a regisztrációkor megadott és jelen pont szerint frissített
elérhetőségein tehetik meg.
VIII. SZERZŐI JOG
Az Oktatási anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak, azokkal Felhasználó nem jogosult
rendelkezni valamint azokat nem többszörözheti, azokat csak jelen szerződés céljainak
megvalósításához (az online felületen végzett saját célú tanuláshoz), az ahhoz szükséges
mértékben használhatja fel.
IX. ÁSZF ÉRVÉNYESSÉGE ÉS MÓDOSÍTÁSA
9.1
9.2

9.3

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus 22. napjától visszavonásig
érvényes, és a Szolgáltató által egyoldalúan módosítható.
Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan,
előzetes értesítés nélkül is módosítani. A Szolgáltató az érvényes Általános Szerződési
Feltételek nyilvánosságát folyamatosan biztosítja, a Szolgáltató ezért figyelmezteti a
Felhasználót az Általános Szerződési Feltételek változásának folyamatos figyelemmel
kísérésére. Felhasználó a www.ingyenesonlineangol.hu honlap látogatásával e
figyelmeztetést kifejezetten elfogadja.
Felhasználó a megrendeléssel jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, azok
Szolgáltató általi egyoldalú módosításához hozzájárul.
X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1 Felek a rajtuk kívülálló elháríthatatlan események, cselekmények (vis maior)
következtében keletkezett késelemért felelősséget nem vállalnak. Ebben az esetben
felmerülő károkat a felek maguk kötelesek viselni.
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10.2 Jelen Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv, illetve a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.)
Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.
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