A szolgáltató személye:

Név: Márkó Sándor egyéni vállalkozó
Székhely: H-2092, Budakeszi, Tiefenweg u 12
Egyéni vállalkozói igazolvány száma: 51964418
Adószám: 68590192-1-33
E-mail cím: marko@oktotrade.hu

1.) A szolgáltató a www.tfwg12@hu webes felületen különböző sportágak vonatkozásában online
edzői szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, a webes felületen ( a továbbiakban: webes felület ) közzétett
órarend szerint. Az órarendet a szolgáltató legkésőbb a tárgyhetet megelőző héten teszi közzé. A
szolgáltató az órarend változtatás jogát fenntartja magának.
2.) A szolgáltató az online edzői szolgáltatást minden esetben olyan edzők közreműködésével nyújtja,
akik a szolgáltatás nyújtásához szükséges edzői képesítéssel és a szükséges szakmai gyakorlattal
rendelkeznek. A szolgáltatás nyújtásában részt vevő edzők a szolgáltatóval állnak megbízási
jogviszonyban. A szolgáltatás nyújtásában részt vevő edzők szakmai bemutatkozása a webes felületen
megtekinthető.
3.) A jelen szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfelek előzetes internetes
regisztrációja szükséges, a webes felület / regisztráció alkalmazásán keresztül. Az ügyfélnek a
regisztráció során a nevét, valamint az e-mail címét kell a szolgáltató részére megadnia.
4.) A jelen szerződés szerinti szolgáltatást bármely nagykorú bel- és külföldi természetes személy
igénybe veheti. A szolgáltató a jelen szerződés szerinti szolgáltatást magyar nyelven nyújtja.
5.) A szolgáltató tájékoztatja az ügyfeleit, hogy a jelen szerződés tárgyát képező webes alapú
szolgáltatás igénybevételének, ügyfél oldali informatikai kapcsolat kiépítése az ügyfél feladata.
6.) A szolgáltató által nyújtott edzői szolgáltatásokat minden ügyfél a saját felelősségére veszi igénybe.
Minden ügyfél kizárólag a korának, erőnlétének, egészségi állapotának, és az adott sportágban szerzett
gyakorlatának megfelelő online edzésen vehet részt. A szolgáltató az egyes edzés programok mellett
az 1.) pont szerinti órarendben megjelöli azt, hogy az adott edzés kezdő, középhaladó, halad, vagy
professzionális ügyfelek részére nyújtja.
7.) A szolgáltató edzői szolgáltatását nem veheti igénybe az, aki a szolgáltatás időpontjában alkoholos,
gyógyszeres, vagy egyéb fizikai teljesítményt vagy belátási képességet korlátozó szer hatása alatt áll.
8.) Az ügyfél az edzés során az esetleges sérülések elkerülése érdekében az edzői instrukcióknak
megfelelően végzi el a gyakorlatokat. Az ügyfél az esetleges sérülések elkerülése érdekében
végrehajtja az edző által bemutatott, vagy előírt bemelegítési és lazítási gyakorlatokat.

9.) A jelen szerződés szerinti online edzői szolgáltatások igénybevételére kizárólag az ügyfél saját
személyében veheti igénybe, így az ügyfél harmadik személy részére a jelen szerződés szerinti edzői
szolgáltatást nem értékesítheti tovább, azt semmilyen formában nem rögzítheti, és nem közvetítheti (
nem streamelheti ).
10.) A szolgáltató nem vállal felelősséget azért, amennyiben a jelen szerződés szerinti szolgáltatás
igénybevétele az internet szolgáltatás időleges megszűnése, vagy lelassulása okán nem vehető
igénybe, vagy nem a kívánt minőségben vehető igénybe.
11.) A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatások igénybevételéért az ügyfelek a
szolgáltató részére díjat fizetnek. Az egyes online edzések díjaira vonatkozó díjak naprakészen
megtalálhatóak a www.tfwg12.hu weboldalon.
12.) A felek megállapodnak abban, hogy a díjfizetési kötelezettségének az ügyfél kizárólag bankkártyás
fizetéssel tehet eleget. A szolgáltató a díjfizetésekről minden esetben elektronikus bizonylatot küld az
ügyfél számára.
13.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. tv. ( Ptk. ) rendelkezéseit tekintik irányadónak.
14.) A jelen szerződésből fakadó bármely jogvita vonatkozásában a felek kikötik Magyarország
bíróságainak és hatóságainak a kizárólagos joghatóságát.

