Általános Szerződési Feltételek
Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Sikerre Vezető Kft. (székhelye: 6792 Zsombó,
Deák Ferenc u. 19., adószám: 27123829-2-06), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által
üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Kérjük, amennyiben Megrendelője, Ügyfele kíván lenni a weboldalunknak, csak akkor vegye igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti
magára nézve.
A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a
Weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
A Weboldalon a vásárlások és számlák tételesen a Megrendelő által regisztrált személyes „Fiókom”
menüpontban érhetők el.

A www.sikerrevezeto.hu (továbbiakban Weboldal) tulajdonosa és üzemeltetője (továbbiakban
Társaság) :
Cégnév: Sikerre Vezető Kft.
Székhely: 6792 Zsombó, Deák Ferenc u. 19.
Cég képviselője: Regensburger Tamás ügyvezető
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt
elektronikus levelezési címe: regensburger.tamas@sikerrevezeto.hu
Telefonszám: +36 20 336 4146
Cégjegyzékszám: 06-09-025662
Adószám: 27123829-2-06
Bankszámla szám: OTP Bank Nyrt. 11735005-26052942-00000000
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Szegedi Törvényszék Cégbírósága

1. Fogalom meghatározások:
Megrendelő: Azon természetes, vagy jogi személy, aki a szolgáltatás ellenértékét megfizeti.
Ügyfél: Azon természetes, vagy jogi személy, aki a szolgáltatásokat igénybe veszi. Például
egyéni fejlesztésen, vagy csoportos képzésen vesz részt, illetve munkaerő kiválasztási
tanácsadással bízza meg a Sikerre Vezető Kft.-t függetlenül attól, hogy a szolgáltatás
ellenértékét ő fizette-e meg.
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Akció: A Szolgáltató által egy adott eseményre, vagy időszakra meghirdetett kedvezmények
igénybevételi lehetősége.
Online: A szolgáltatás kizárólag online felületen érthető el a Szolgáltató által megjelölt
platformon.
Kontakt: Személyes megjelenéssel nyújtott, szolgáltatás, melynek helyszíne a Szolgáltató által
kerül meghirdetésre.
Jelentkezési díj: A szolgáltatásra való jelentkezés, valamint időpontfoglalás díjtétele.
Véglegesített időpontfoglalás: Azon visszaigazolt időpont, melyre vonatkozóan a jelentkezési
díj a Megrendelő által kifizetésre került.
Szolgáltatási díj: Azon díjtétel, melyet a szolgáltatás igénybevételéért kell a Megrendelőnek a
Szolgáltató részére kifizetni.

2. Megvásárolható szolgáltatások köre
A Weboldalon a regisztrációt követően a Sikerre Vezető Kft. által nyújtott következő szolgáltatások,
online vásárolhatóak meg adószámmal nem rendelkező- (magánszemélyek) és adószámmal
rendelkezők ügyfelek számára:
-

Egyéni fejlesztések:
Videókurzusok (Képzések menüpontban található, kizárólag on-line érhető el)
Coaching (Online, valamint kontakt is elérhető)
Tanácsadás (Online, valamint kontakt is elérhető)
Felkészítés (Online, valamint kontakt is elérhető)
Tesztek (Online, valamint kontakt is elérhető)
Csoportos képzések

-

Videókurzusok (Képzések menüpontban található, kizárólag on-line érhető el)
Élő online workshop (kizárólag on-line érhető el)
Kontakt csoportos képzések (kizárólag kontakt érhető el)
Online csoportos képzések (kizárólag on-line érhető el)
Csoportos tréning (kizárólag adószámmal rendelkező ügyfelek számára, igény szerint kontakt,
valamint on-line is elérhető)

Kizárólag adószámmal rendelkező ügyfelek számára, igény szerint kontakt, valamint on-line is elérhető:
-

Munkaerő kiválasztásban való közreműködés, tanácsadás, kompetencia mérés

A Weboldalon a Szolgáltató részletes tájékoztatást ad a szolgáltatásról, annak díjáról. Adószámmal
rendelkező Megrendelő egyedi igénye esetén, egyedi ajánlat kérhető.
Mindezek mellett Sikerre Vezető Kft. – igény szerint - segítséget nyújt a megfelelő szolgáltatás
kiválasztásához, díjmentes konzultáció keretében, melynek meghatározott ideje: 15 perc. Ennek
időpontját a regisztrált Megrendelő, Ügyfél a Weboldalon, az „Eseménynaptár” menüpontban
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elérhető időpontfoglaló rendszeren keresztül tudja megtenni. Az időpontfoglalásról a regisztráció
során megadott e-mail címre visszaigazolást kap.
A Weboldalon található cikkek, képek és termékek, a weboldal bármely tartalomelemének bármilyen
nemű másolása, átvétele, engedély nélküli megjelenítése a Szolgáltató írásos hozzájárulásunk nélkül
szigorúan tilos!
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a termékek megrendelésekor az
összegzésben láthat. Az árak bruttó árak, melyek tartalmazzák az ÁFA-t.
Amennyiben valamely termékünk kedvezményes áron kerül a megvásárolható termékeink közé, a
Társaság teljeskörű tájékoztatást ad a Megrendelőknek a kedvezményről, annak pontos időtartamáról
a Weblapon közzétett felhívásban, tájékoztatóban.
A Weboldalon elérhető témák (pl.: tárgyalástechnika, érvelés, megbeszélés, stb., a témakínálat
folyamatosan bővül) többféle módon elérhető, annak megfelelően, hogy a Megrendelő, Ügyfél hogyan
szeretné képezni magát:
-

online videókurzusban
élő online képzésben
kontakt képzésben, amely vásárlása esetén a témához kapcsolódó videókurzus díját az adott
képzés jelentkezési díja tartalmazza.

3. Termék, szolgáltatás vásárlás menete, fizetés
A Termék(ek) megvásárlásához regisztráció szükséges.
A Termék(ek) vásárlása során a „Kosár” menüpont alatt található az összesítés, melynél lehetőség van
törlésre, ill. a mennyiség módosítására, a számlázási cím megadására, módosítására.
Megrendelő, Ügyfél a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és
a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az
adatkezelésekhez hozzájárul.
Megrendelő a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció
során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus
szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Megrendelő, Ügyfél más nevében,
más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Megrendelő, Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő, Ügyfél a jelszavát
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé
válik.
A szolgáltatások igénybevételéhez regisztrált fiók egy személy hozzáférését teszi lehetővé.
Amennyiben a fiókadatok átadásra kerülnek a szolgáltató a megrendelt szolgáltatások
hozzáférhetőségét azonnali hatállyal megtagadja. Az egyéni fiókok védelmét kétlépcsős azonosítás
biztosítja. A fiókhoz tartozó e-mail cím évente egy alkalommal módosítható.
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3.1. A rendelés menete:
„Egyéni fejlesztés” menüpont alatt az adott fejlesztési szolgáltatás megrendelése:
3.1.1. Első díjmentes konzultáció esetén
Az „Egyéni fejlesztés” menüben a lap alján felugró „Első díjmentes konzultáció 15 percben”
akciógombját használva, vagy egyből az „Eseménynaptár” menüpont alatt, az „Egyéni
fejlesztés”-hez kapcsolódó naptárban szükséges időpontot foglalni a megrendeléshez.
Kiválasztásra kerül az „Ingyenes 15 perces konzultáció”, majd a „Tovább” gombra klikkelve
megjelenik a naptár, zölddel jelölve a szabad, foglalható időpontokkal.
A választott szabad időpontra klikkelve a következő ablakban szükséges megadni a nevet,
e-mail címet, telefonszámot, majd a „Foglalás véglegesítése” gomb után megrendelésre
kerül a 15 perces konzultáció.
Az értesítés automata e-mailként kiküldésre kerül a foglalás adataival a Megrendelő,
Ügyfél részére.
Amennyiben az Ügyfél késik a lefoglalt időpontról, a konzultáció időtartama ebben az
esetben is véget ér a lefoglalt időintervallum utolsó percében.
3.1.2. Coaching esetén
Az „Egyéni fejlesztés” menüben a lap alján felugró „Következő időpont, már elkezdtem a
feladatot” akciógombját használva, vagy egyből az „Eseménynaptár” menüpont alatt, az
„Egyéni fejlesztés”-hez kapcsolódó naptárban szükséges időpontot foglalni a
megrendeléshez.
Kiválasztásra kerül a „90 perces coaching”, majd a „Tovább” gombra klikkelve megjelenik
a naptár, zölddel jelölve a szabad, foglalható időpontokkal.
A választott szabad időpontra kattintva a következő ablakban szükséges megadni a nevet,
e-mail címet, telefonszámot, majd a „Foglalás véglegesítése” gomb után megrendelésre
kerül a 90 perces coaching.
A foglalás akkor válik véglegessé, amennyiben a jelentkezési díj kifizetésre kerül
bankkártyával, vagy utalással, valamint a kifizetés tényéréől a Sikerre Vezető Kft.-t a
pénzügyi szolgáltató e-mail, vagy sms formájában értesíti.
A fizetést követően az értesítés automata e-mailként kiküldésre kerül a foglalás adataival
a Megrendelő, Ügyfél részére.
A jelentkezési díjról szóló számla elérhetőségét (linkjét, melyet a szamlazz.hu oldalról lehet
letölteni) a www.sikerrevezeto.hu oldalra történő regisztráció során megadott e-mail
címre kiküldjük az összeg jóváírását követően.
A véglegesített időpontfoglalás módosítására, vagy törlésére jelen ÁSZF 3.4 pontjában
foglaltak szerint van lehetőség.
Amennyiben az Ügyfél nem jelenik meg a lefoglalt időpontban és az időpontot a fentiek
szerint nem módosította valamint az egyéni fejlesztés meghiúsul, úgy a jelentkezési díj
nem kerül visszatérítésre.
Amennyiben az Ügyfél késik a lefoglalt időpontról, a késés időtartamával az adott alkalom
időtartama csökken.
3.1.3. Tanácsadás esetén
Az „Egyéni fejlesztés” menüben a lap alján felugró „Következő időpont, már elkezdtem a
feladatot” akciógombját használva, vagy egyből az „Eseménynaptár” menüpont alatt, az
„Egyéni fejlesztés”-hez kapcsolódó naptárban szükséges időpontot foglalni a
megrendeléshez.
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Kiválasztásra kerül a „90 perces tanácsadás”, majd a „Tovább” gombra klikkelve
megjelenik a naptár, zölddel jelölve a szabad, foglalható időpontokkal.
A választott szabad időpontra kattintva a következő ablakban szükséges megadni a nevet,
e-mail címet, telefonszámot, majd a „Foglalás véglegesítése” gomb után megrendelésre
kerül a maximum 90 perces tanácsadás.
A foglalás akkor válik véglegessé, amennyiben a jelentkezési díj kifizetésre kerül
bankkártyával, vagy utalással, valamint a kifizetés tényéről a Sikerre -Vezető Kft.-t a
pénzügyi szolgáltató e-mail, vagy sms formájában értesíti.
A fizetést követően az értesítés automata e-mailként kiküldésre kerül a foglalás adataival
a Megrendelő, Ügyfél részére.
A jelentkezési díjról szóló számla elérhetőségét (linkjét, melyet a szamlazz.hu oldalról lehet
letölteni) a www.sikerrevezeto.hu oldalra történő regisztráció során megadott e-mail
címre kiküldjük az összeg jóváírását követően.
A véglegesített időpontfoglalás módosítására, vagy törlésére jelen ÁSZF 3.4 pontjában
foglaltak szerint van lehetőség. Amennyiben az Ügyfél nem jelenik meg a lefoglalt
időpontban és az időpontot nem módosította a fentiek szerint, valamint az egyéni
fejlesztés meghiúsul, úgy a jelentkezési díj nem kerül visszatérítésre.
Amennyiben a Megrendelő, Ügyfél késik a lefoglalt időpontról, a késés időtartamával az
adott alkalom időtartama csökken.
3.1.4. Felkészítés esetén
Az „Egyéni fejlesztés” menüben a lap alján felugró „Következő időpont, már elkezdtem a
feladatot” akciógombját használva, vagy egyből az „Eseménynaptár” menüpont alatt, az
„Egyéni fejlesztés”-hez kapcsolódó naptárban szükséges időpontot foglalni a
megrendeléshez.
Kiválasztásra kerül a „90 perces felkészítés”, majd a „Tovább” gombra klikkelve megjelenik
a naptár, zölddel jelölve a szabad, foglalható időpontokkal.
A választott szabad időpontra kattintva a következő ablakban szükséges megadni a nevet,
e-mail címet, telefonszámot, majd a „Foglalás véglegesítése” gomb után megrendelésre
kerül a maximum 90 perces felkészítés.
A foglalás akkor válik véglegessé, amennyiben a jelentkezési díj kifizetésre kerül
bankkártyával, vagy utalással, valamint a kifizetés tényéről a Sikerre -Vezető Kft.-t a
pénzügyi szolgáltató e-mail, vagy sms formájában értesíti. .
A fizetést követően az értesítés automata e-mailként kiküldésre kerül a foglalás adataival
a Megrendelő, Ügyfél részére.
A jelentkezési díjról szóló számla elérhetőségét (linkjét, melyet a szamlazz.hu oldalról lehet
letölteni) a www.sikerrevezeto.hu oldalra történő regisztráció során megadott e-mail
címre kiküldjük az összeg jóváírását követően.
A véglegesített időpontfoglalás módosítására, vagy törlésére jelen ÁSZF 3.4 pontjában
foglaltak szerint van lehetőség.
Amennyiben az Ügyfél nem jelenik meg a lefoglalt időpontban és az időpontot nem
módosította a fentiek szerint, valamint az egyéni fejlesztés meghiúsul, úgy a jelentkezési
díj nem kerül visszatérítésre.
Amennyiben a Megrendelő, Ügyfél késik a lefoglalt időpontról, a késés időtartamával az
adott alkalom időtartama csökken.
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3.1.5. Tesztek
A tesztek az egyéni fejlesztés és a csoportos képzés részét is képezhetik.
A tesztek beépülhetnek az egyéni fejlesztés folyamatába, azaz az egyéni fejlesztés díja
tartalmazza a teszteket is. Ezen tesztek felhasználása függ az egyéni fejlesztés témájától, a
tesztek használatát a Megrendelő és a Szolgáltató közösen döntik el.
A tesztek használata kizárólag a Megrendelő, valamint az Ügyfél beleegyezésével történik.
A ProfileXT teszt igénybevétele az egyéni fejlesztéseken felül, további költségekkel jár.
A ProfileXT teszt a Profiles International Hungary Kft. zárt online rendszerében érhető el,
amelyhez a Megrendelő általi írásos megrendelést követően az Ügyfél számára
hozzáférést biztosít a Szolgáltató.
A ProfileXT teszt megrendelése a Sikerre Vezető Kft. által történik, aki üzleti kapcsolatban
áll a Profiles International Hungary Kft-vel.
Amennyiben az Ügyfél szeretné megrendelni a PfofileXT tesztet, ezt az alábbiak szerint
teheti meg:
- az egyéni fejlesztés keretében, a regensburger.tamas@sikerrevezeto.hu e-mail címre
küldött e-mail formájában rendeli meg,
- a „Kapcsolatok” menüpontban található űrlap kitöltésével rendeli meg.
„Képzések” menüpont alatt az adott képzési szolgáltatás megrendelése:
3.1.6. Videókurzusok esetén
Képzések menüben elérhető videókurzusok a weboldalon regisztrált Megrendelők
számára elérhetőek. A kiválasztott videókurzus sikeres fizetést (jóváírást) követően 1 évig
érhető el az Ügyfelek számára. A videókurzushoz való hozzáférés a sikeres fizetést
követően jelen ÁSZF 3.2 pontjában foglaltak szerint kerül aktiválásra, melyről a weboldal
e-mail formájában értesítést küld. Amennyiben a videókurzusok elérése a Szolgáltatónak
felróható hiba miatt szünetel, valamint a kimaradás időtartama, több, mint 24 óra, úgy a
hozzáférés ideje, automatikusan 24 órával meghosszabbodik.
3.1.7. Élő online workshop esetén
A „Képzések” menüben az „Élő online workshop”-hoz kapcsolódó „Eseménynaptár”
gombra klikkelve az oldal átnavigál az „Eseménynaptár” menübe, vagy közvetlenül az
Eseménynaptárba lépve lehet időpontot foglalni a „Csoportos képzések”-hez kapcsolódó
naptárban.
A „Csoportos képzések” naptárban megjelennek a képzések a kiírt időpontokra, jelölve
annak teltségét, azaz, hogy mennyi szabad hely van még.
A „Foglalok” gombra klikkelve a következő ablakban szükséges megadni a nevet, e-mail
címet, telefonszámot, majd a „Foglalás véglegesítése” gomb után megrendelésre kerül a
csoportos képzés.
A foglalás akkor válik véglegessé, amennyiben a jelentkezési díj kifizetésre kerül
bankkártyával, vagy utalással, valamint a kifizetés tényéről a Sikerre -Vezető Kft.-t a
pénzügyi szolgáltató e-mail, vagy sms formájában értesíti. .
A fizetést követően az értesítés automata e-mailként kiküldésre kerül a foglalás adataival
a Megrendelő részére.
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A jelentkezési díjról szóló számla elérhetőségét (linkjét, melyet a szamlazz.hu oldalról lehet
letölteni) a www.sikerrevezeto.hu oldalra történő regisztráció során megadott e-mail
címre kiküldjük az összeg jóváírását követően.
A véglegesített időpontfoglalás módosítására, vagy törlésére jelen ÁSZF 3.5 pontjában
foglaltak szerint van lehetőség.
Amennyiben az, Ügyfél késik a lefoglalt időpontról, a késés időtartamával az adott alkalom
időtartama csökken.
Csoportos képzések esetén a 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelő
felnőttképzési szerződés megkötése kötelező és a képzésen történő részvétel feltétele.
3.1.8. Kontakt képzések esetén
A „Képzések” menüben a „Kontakt képzések”-hez kapcsolódó „Eseménynaptár” gombra
klikkelve az oldal átnavigál az „Eseménynaptár” menübe. Ugyanakkor közvetlenül az
Eseménynaptárba lépve is lehet egy adott képzéshez, a hozzá kapcsolódó tájékoztató
oldalon jelentkezéseket leadni.
Az adott képzés tájékoztató oldalán elhelyezett „Jelentkezés” gombra klikkeléssel a
következő oldalon a „kosár” feliratú gombra kattintva jut a weboldal webshop részére,
ahol a „Tovább a pénztárhoz” gomb használatával nyílik lehetőség a jelentkezés díj
kifizetésére. Az első vásárlás alkalmával párhuzamosan a vásárlói fiók is létrejön, valamint
az első vásárlás során szükséges megadni a számlázási adatokat. (a telefonszám megadása
opcionális).
A jelentkezés akkor válik véglegessé, amennyiben a jelentkezési díj kifizetésre kerül
bankkártyával, vagy banki át utalással, valamint a kifizetés tényéről a Sikerre -Vezető Kft.t a pénzügyi szolgáltató e-mail, vagy sms formájában értesíti. .
A fizetést követően az értesítés automata e-mailként kiküldésre kerül a foglalás adataival
a Megrendelő, Ügyfél részére.
A jelentkezési díjról szóló számla elérhetőségét (linkjét, melyet a szamlazz.hu oldalról lehet
letölteni) a www.sikerrevezeto.hu oldalra történő regisztráció során megadott e-mail
címre kiküldjük az összeg jóváírását követően.
A véglegesített jelentkezés módosítására, vagy törlésére jelen ÁSZF 3.5 pontjában foglaltak
szerint van lehetőség.
Amennyiben az Ügyfél késik a lefoglalt időpontról, a késés időtartamával az adott alkalom
időtartama csökken.
Csoportos képzések esetén a 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelő
felnőttképzési szerződés megkötése kötelező és a képzésen történő részvétel feltétele.
3.1.9. Workshopok esetén
Az eseti jelleggel meghirdetett workshopok az „Eseménynaptár” menüben érhetők el. A
workshopok közös munkát, valamint egyéni konzultációt is magukban foglalnak. Az adott
eseményre kattintva juthat el az érdeklődő a workshoppal kapcsolatos részletes
tájékoztató oldalra.
A tájékoztató oldalon elhelyezett „Jelentkezés” gombra klikkeléssel a következő oldalon a
„kosár” feliratú gombra kattintva jut a weboldal webshop részére, ahol a „Tovább a
pénztárhoz” gomb használatával nyílik lehetőség a jelentkezés díj kifizetésére. Az első
vásárlás alkalmával párhuzamosan a vásárlói fiók is létrejön, valamint az első vásárlás
során szükséges megadni a számlázási adatokat. (a telefonszám megadása opcionális).
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A jelentkezés akkor válik véglegessé, amennyiben a jelentkezési díj kifizetésre kerül
bankkártyával, vagy banki át utalással, valamint a kifizetés tényéről a Sikerre -Vezető Kft.t a pénzügyi szolgáltató e-mail, vagy sms formájában értesíti. .
A fizetést követően az értesítés automata e-mailként kiküldésre kerül a foglalás adataival
a Megrendelő, Ügyfél részére.
A jelentkezési díjról szóló számla elérhetőségét (linkjét, melyet a szamlazz.hu oldalról lehet
letölteni) a www.sikerrevezeto.hu oldalra történő regisztráció során megadott e-mail
címre kiküldjük az összeg jóváírását követően.
A véglegesített jelentkezés módosítására, vagy törlésére jelen ÁSZF 3.5 pontjában foglaltak
szerint van lehetőség.
Amennyiben az Ügyfél késik a lefoglalt időpontról, a késés időtartamával az adott alkalom
időtartama csökken.
3.2. Fizetési információk
A szolgáltatások ellenértéke legkésőbb a szolgáltatások igénybevételének napján, kizárólag
HUF-ban fizethetők meg. Egyedi megállapodás, illetve akciók esetén a Szolgáltató eltekinthet
a szolgáltatás napján történő fizetéstől.
A megrendelt termékeket lehetősége van bankkártyával az OTP SimplePay rendszerén
keresztül kifizetni azonnal (ebben az esetben a Megrendelő internet böngésző programjának
támogatnia kell az SSL titkosítást), vagy banki átutalással a regisztrált e-mail címre kiküldött
utalási információknak megfelelően.

Előbbi, tehát az OPT SimplePay szolgáltatással való fizetés esetében:
Az OTP SimplePay általános felhasználási feltételei az alábbi linken elérhetők:
https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2021/08/SimplePay_b2c_aff_hun_eng_20210819.pdf

A tranzakció lépései bankkártyás fizetés esetén:
1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya
adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
4. A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítjuk a
szolgáltató oldalára.
Utóbbi, tehát a banki átutalással való fizetés esetén a szolgáltatáshoz (például
videókurzusokhoz) való hozzáférés a tranzakciót követő 24 órán belül érhető el.
Bankkártyás fizetésnél és banki átutalásnál a Sikerre Vezető Kft. semmilyen plusz költséget
nem számol fel!
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Kontakt csoportos képzés, vagy kontakt egyéni fejlesztés esetén mobil POS terminálon
keresztül lehetőség van a szolgáltatási díj a helyszíni fizetésre kizárólag VISA, illetve
MASTERCARD típusú bankkártyákkal.

3.3. Adattovábbítás az OTP SimplePay szolgáltatás igénybevétele esetén:
A Megrendelő, Ügyfél Tudomásul veszi, hogy a Sikerre Vezető Kft. (székhely: 6792 Zsombó,
Deák Ferenc utca 19.) adatkezelő által a www.sikerrevezeto.hu felhasználói adatbázisában
tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó
részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Számlázási név, Számlázási cím,
Telefonszám, E-mail cím, jogi személy esetén adószám. Az adatfeldolgozó által végzett
adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az
alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
3.4. A lefoglalt időpontok törlésére módosítása egyéni fejlesztés esetén:
Munkanapokon legkésőbb 24 órával a foglalt időpont előtt e-mailben, vagy telefonon van
lehetőség a véglegesített időpontfoglalás módosítására vagy törlésére. Hétfői napra
véglegesített, időpontfoglalás esetben pedig az időpontot megelőző hét pénteken legkésőbb
17.00 előtt van lehetőség az időpont módosítási vagy törlési szándék jelzésére, e-mail, vagy
telefonos kapcsolatfelvétel formájában.
Ettől eltérő esetekben a véglegesített időpontfoglalás nem módosítható, illetve nem törölhető
díjmentesen. Ezekben az esetekben a kifizetett jelentkezési díj nem kerül visszafizetésre,
valamint újabb időpontfoglalásra, kizárólag újabb jelentkezési díj kifizetése esetén van
lehetőség.
3.5. A lefoglalt időpontok törlésére módosítása csoportos képzések esetén:
A lefoglalt időpont, jelentkezés módosítására, illetve törlésére az esemény előtt 5
munkanappal bezárólag a Sikerre Vezető Kft. -vel történő e-mailes, vagy telefonos
kapcsolatfelvétel útján van lehetőség. A jelentkezés törlése az esetén a befizetett jelentkezési
díj az adott témához kapcsolódó videókurzus listaárával csökkentett mértékben kerül
visszafizetésre az ügyfél vagy a megrendelő számára, mivel a videókurzushoz a jelentkezési díj
befizetésével már megkapta az egy évre szóló hozzáférést. Kivételt képez ez alól az az eset, ha
az ügyfél, vagy megrendelő a videókurzushoz való hozzáférést a jelentkezést megelőzően, a
jelentkezés tényétől függetlenül már korábban megvásárolta. Ez esetben a jelentkezési díj
teljes mértékben visszatérítésre kerül az ügyfél, megrendelő számára, hiszen a videókurzushoz
való hozzáférés egy a jelentkezéstől független tranzakció volt.
Amennyiben az Ügyfél nem jelenik meg a lefoglalt időpontban és az időpontot nem
módosította, vagy törölte a lefoglalt időpont előtt legalább 5 munkanappal, valamint a
fejlesztés fentiek miatt számára meghiúsul, úgy a jelentkezési díj nem kerül visszatérítésre.

4. Szerzői jogok
Miután a sikerrevezeto.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a sikerrevezeto.hu
weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra
nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
A sikerrevezeto.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás
esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
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A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az
azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
Tilos a sikerrevezeto.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése;
a Megrendelői, Ügyfél azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan
alkalmazás használata, amellyel a sikerrevezeto.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható
vagy indexelhető.
A sikerrevezeto.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás megjelenítésével is
kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
Megrendelő, Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén
Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó
20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában
böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz,
melynek költségét szintén a jogsértő személyre hárítja.

5. Vegyes rendelkezések
Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni; a közreműködö
teljesítéséért a Szolgáltató úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna.
Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a
fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás
elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás
csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy
alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez
nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés
szigorú betartásához.
Szolgáltató és a Megrendelő, Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az általunk értékesített szolgáltatások a szolgáltatást igénybe vevők
fejlődésének, karrier-, valamint egyéb kompetencia fejlesztéséhez járul hozzá, illetve nyújt támogatást.
A szolgáltató nem garantálja, hogy a szolgáltatás igénybevételét követően az Ügyfél által kitűzött
személyes célok megvalósulnak. A Szolgáltató ezt nem tudja garantálni a Megrendelő, Ügyfél részére,
tekintettel arra, hogy minden igény különböző, minden embernek mások az erősségei és mások a
hiányosságai. Az Ügyfél kompetenciáit, készségeit lehet fejleszteni, amiben szolgáltatásaival Sikerre
Vezető Kft. közreműködik.
Munkaerő kiválasztás esetén a jelöltek kiválasztása a Megrendelő döntése és felelőssége, melyben a
Szolgáltató által tett javaslatok, megállapítások figyelembevételét a Megrendelő egyéni mérlegelés
szerint határozza meg.
Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, azaz
a 2013. évi V. törvény rendelkezési irányadók.
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