
 
 

Általános Szerződési Feltételek 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Nyíri Gabriella 
e.v. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által kínált Legyél Mindig 
Kutyás! Klub online tartalmakat (a továbbiakban: Termék) igénybe vevő 
Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 
(Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). A Felek a jelenlegi 
ÁSZF-ben meghatározott időtartamra kötnek megállapodást. Jelen 
dokumentumot a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg, nem 
minősül írásbeli szerződésnek. 

 

A SZOLGÁLTATÓ: 
Név: Nyíri Gabriella e. v. 
Székhely: 1171 Budapest, Árkádos utca 15. 
Telefon: +36 70 426 6907 
E-mail: hello@nyirigabi.hu 
Adószám: 66941695-1-42 
Nyilvántartási szám: 41255082 
Web: nyirigabi.hu 
Blog: nyirigabi.blog.hu 
Facebook oldal: https://www.facebook.com/coachinghatlabonblog/ 
Instagram: https://www.instagram.com/nyiri_gabi/ 

 

A www.nyirigabi.hu tárhely-szolgáltató adatai: 
Contabo GmbH 
Aschauer Straße 32a 
81549 München 
Tel.: 089 / 212 683 72 
Fax: 089 / 216 658 62 
E-Mail: info@contabo.com 
 
A felhasználói fiókot biztosító alkalmazás adatai: 
Ultimate Membership Pro 
azzaroco 
Drobeta-Turnu Severin 
Romania 
Company No. F25/404/01.09.2014 



 
 
 
A termékhez kapcsolódó e-mail szolgáltató adatai: 
MailerLite Limited 
Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland 
https://www.mailerlite.com/ 
 
 
1. TERMÉK: 

Jelen ÁSZF a Legyél Mindig Kutyás! Klub online tartalmakhoz való 
hozzáférésre (továbbiakban Termék) vonatkozó feltételeket tartalmazza. 

A Legyél Mindig Kutyás! Klub, az Ügyfél befizetését követően az alábbiakhoz 
való hozzáférést tartalmazza: 

• Élő, online csoportos program 1 alkalommal, előzetesen meghirdetett 
időpontban, 60 perc időtartamban. A programról felvétel készül, amit 
a Szolgáltató jogosult a jelen Termékkel, más termékeivel illetve a 
marketing tevékenységével összefüggésben felhasználni. A felvétel 
készítéséhez illetve a felvétel itt leírt felhasználásához az Ügyfél a jelen 
ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja. 

• Két korábbi program felvétele megtekintésre. 
• Ezekhez kapcsolódó letölthető segédletek és munkalapok. 

A Termék az Ügyfél számára általános életvezetési elveket tartalmaz. Az 
Ügyfél a Termék használata során felelős a saját fizikai, lelki és szellemi 
jóllétéért, a választásaiért és döntéseiért, cselekedeteiért és eredményeiért. 
Ebből következően elfogadja, hogy a Szolgáltató nem felelős az Ügyfél által 
a Termék használata során illetve azt követően végrehajtott tettekért és elért 
eredményekért. 

A Termék nem ad tanúsítványt, oklevelet, képesítést és hivatalos engedélyt 
sem. 

 

Első vásárlás: 

A Termék vásárlásának menete a honlapon található űrlap kitöltésével, a 
jelen ÁSzF elfogadásával, és a „Regisztráció” gombra kattintással indul. Az 
űrlapon megadott e-mail címre az Ügyfél tájékoztatást kap jelentkezésének 
véglegesítésével és a fizetési folyamattal kapcsolatban. 



 
A vásárlás a Termék árának befizetésével válik véglegessé és ezzel együtt a 
jelen ÁSZF elfogadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül a 
Szolgáltatóval. 

A Termék érvényessége a Termék árának a Szolgáltatóhoz történő 
befizetésének napjától számított egy hónap. 

Amennyiben az Ügyfél a Termék árát a díjbekérőn szereplő fizetési 
határidőig nem egyenlíti ki, a Termékhez nem kap hozzáférést. Ezt követően 
a Szolgáltató felé tett jelzés hiányában az Ügyfél felhasználói fiókja 30 nap 
múlva véglegesen törlésre kerül. 

A befizetéssel az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) 
Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja alapján a felhasználói 
fiókjának aktiválásának időpontjától elveszíti a szerződéstől való elállási 
jogát. 

 

További vásárlások: 

A Termék továbbhasználatát az Ügyfél havonta vásárolja meg. A 
továbbhasználat vásárlása a Szolgáltató által küldött e-maillel indul, 
amelyben 5 nappal a hozzáférési időszak vége előtt értesíti az Ügyfelet a 
hosszabbításról. Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatónak küldött e-mailben 
lemondani a hosszabbítást. Ennek hiányában a Szolgáltató 3 nappal a 
hozzáférési időszak vége előtt a következő időszakra vonatkozó 
továbbhasználatról díjbekérőt küld az Ügyfélnek. 

A vásárlás a Termék árának befizetésével válik véglegessé és ezzel együtt a 
jelen ÁSZF elfogadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül a 
Szolgáltatóval. 

A Termék érvényessége a Termék árának a Szolgáltatóhoz történő 
befizetésének napjától számított egy hónap. 

Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatónak küldött e-mailben lemondja a 
hosszabbítást, az aktuális hozzáférési időszak végén elveszíti a Terméket 
alkotó online tartalmakhoz való hozzáférését, valamint ekkor a felhasználói 
fiókja véglegesen törlésre kerül. A későbbiekben az Ügyfél a honlapon 
található űrlap kitöltésével és a jelen ÁSzF elfogadásával, és a „Regisztráció” 
gombra kattintással újra megvásárolhatja a Terméket. 

Amennyiben az Ügyfél a Termék árát a díjbekérőn szereplő fizetési 
határidőig nem egyenlíti ki, a lejáró hozzáférési időszak végén elveszíti a 
Termékhez való hozzáférést. Ezt követően a Szolgáltató felé tett egyéb jelzés 



 
hiányában az Ügyfél felhasználói fiókja 30 nap múlva véglegesen törlésre 
kerül. 

A befizetéssel az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) 
Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja alapján a hozzáférésének 
meghosszabbításának időpontjától elveszíti a szerződéstől való elállási jogát. 

 

2. SZERZŐI JOG: 

A nyirigabi.hu weboldalon megjelenített és a “Regisztráció” gomb 
megnyomásával megrendelt Termék tematikája, tartalma, videóanyaga 
(továbbiakban: online tartalmak) szerzői jogvédelem alatt áll. Az online 
tartalmakat felhasználni nyomtatott formában, elektronikusan, írott módon, 
előadásokon, szóban, közösségi oldalakon, weboldalakon, nyomtatott 
médiumokban kizárólag a Szolgáltató írásos engedélyével lehetséges. 
Ennek hiányában a bizonyíthatóan észlelt felhasználás esetében a 
Szolgáltató jogi eljárás megindítását kezdeményezheti. 

Fontos! A Legyél Mindig Kutyás! Klub videó és írásos anyagok a Szolgáltató 
szellemi tulajdona, azok csak a tulajdonos (Szolgáltató) előzetes írásbeli 
engedélyével másolható, publikálható, valamint a megadott feltételektől 
eltérően felhasználható. 

Bízom Benned, hogy a munkámat megtiszteled azzal, hogy másoknak nem 
küldöd el, hanem hozzám irányítod az érdeklődőket. 

 

 

3. SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS: 

Az Ügyfél a számlázási adatait a honlapon megjelenített regisztrációs 
űrlapon adja meg, amit a későbbiekben a jövőben kiállítandó díjbekérők és 
számlák tekintetében a felhasználói fiókjában módosíthat. 

Az Ügyfél a díjbekérők kiállatásáról e-mailben kap értesítést, amelyeket 
online fizetési rendszeren keresztül bankkártyás fizetéssel tud kiegyenlíteni. 
A befizetésekhez kapcsolódó számlákat az online fizetési rendszerben tudja 
megtekinteni és letölteni, amelyeket saját maga számára köteles 
kinyomtatni.  

A Termék ára 2.990,- Ft (azaz kétezer-kilencszázkilencven forint) / 
érvényességi időszak 0% ÁFÁ-val. 

Egyéb fizetési módok nem elérhetők. 



 
 

 

4. VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA: 

Az Ügyfél és Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
feltételeit a 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet határozza meg. 

 

Bárminemű kérést, észrevételt, esetleges reklamációt a fenti 
elérhetőségeken várunk. 

 

A jelen ÁSZF 2022. október 3.-tól érvényes. 


