Oktatói ÁSZF
Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy teljes körűen
szabályozza a Group Now Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1054 Budapest,
Báthory utca 22. 2. em. 4., Cégjegyzék száma: 01-09-326240, Adószáma: 22628350-2-41
(a továbbiakban: Szolgáltató) által a „FitnessandYogaNow” (FitnessandYogaNow honlap –
www.fitnessandyoganow.com – a továbbiakban: honlap vagy weboldal) honlapon keresztül
nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Oktató (a továbbiakban: Oktató) (Szolgáltató é Oktató
együttesen: Felek) jogait és kötelezettségeit, valamint a honlap szolgáltatásai használatának
általános szerződési feltételeit és módját.

1. Általános rendelkezések
1.1 A honlapon az Oktató regisztrációjával, a jelen ÁSZF Oktató általi elfogadásával, az ÁSZF
által meghatározott feltételek szerint szolgáltatási szerződés jön létre a Szolgáltató és a
szolgáltatást igénybe vevő Oktató között.
1.2. Az Oktató a honlapon történő regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által
meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és
magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Oktató a jelen ÁSZF rendelkezéseit nem
fogadja el, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat nem ismeri meg és veszi
tudomásul, úgy nem jogosult a honlap használatára és ezáltal a Szolgáltató által nyújtott
Szolgáltatás igénybevételére.
1.3. Oktató és a Szolgáltató között a honlapon nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan létrejövő
szerződés nyelve a magyar. A szerződés elektronikus úton kötött, de írásba nem foglalt
szerződésnek minősül, melynek tartalmát Szolgáltató kizárólag elektronikusan iktatja és
archiválja azzal, hogy a szerződés utólag hozzáférhető és visszakereshető.
Szolgáltató tájékoztatja az Oktatókat, hogy Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen
magatartási kódex rendelkezésének.
A weboldal üzemeltetője Group Now Korlátolt Felelősségű Társaság
A Szolgáltató adatai a következők:
Cégnév: Group Now Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 22. 2. em. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-326240
Levelezési cím: 1054 Budapest, Báthory utca 22. 2. em. 4.
Adószám: 22628350-2-41
Telefonszám: +36 70 881 8384
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E-mail cím: info@fitnessandyoganow.com
Weboldal tárhelyszolgáltatójának neve, elérhetősége: Cloudways Ltd., 52 Springvale, Pope
Pius XII Street Mosta MST2653, Malta, Kapcsolati telefonszám: +35635500106.
1.4. A FitnessandYogaNow weboldal minden ismert böngésző szoftverrel és operációs
rendszerrel együttműködik. A weboldal kommunikációja HTTP protokollon keresztül történik.
A weboldalon keresztül történő kommunikáció titkosított. A weboldal biztonsága megfelelő
szintű, használata nem jelent kockázatot annak használóira nézve, azonban Szolgáltató
javasolja, hogy Oktatók tegyék meg az alábbi óvintézkedéseket: használjanak vírus- és
kémprogram elleni védelmet biztosító szoftvereket, valamint mindig telepítsék az általuk
használt operációs rendszer által felajánlott biztonsági frissítéseket. A honlapon nyújtott
szolgáltatások igénybevétele az Oktató részéről az internetes technológia korlátjainak és
hibalehetőségeinek ismeretét, illetve elfogadását jelenti.

2. Az ÁSZF hatálya
2.1. A jelen ÁSZF minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra kiterjed, amely a
FitnessandYogaNow weboldalon keresztül valósul meg Szolgáltató és Oktató között, amelyet
a Szolgáltató a weboldalon keresztül nyújt az Oktató számára.
2.2. Az jelen ÁSZF területi hatálya a Szolgáltató és az Oktatók között, Magyarország területén
létrejött jogügyletekre terjed ki.
2.3. Jelen ÁSZF teljes körűen és automatikusan szabályozza a Szolgáltató és az Oktató között
létrejött szolgáltatási jogviszony feltételeit.
2.4. Jelen ÁSZF annak kihirdetésével lép hatályba azzal, hogy egyes Oktatók vonatkozásában
annak regisztráció során történő elfogadásával válik kötelező érvényűvé. Jelen ÁSZF hatályát
veszti annak Szolgáltató általi visszavonása, vagy a módosításra kerülő részek esetében, azok
módosítása esetén.

3. Az ÁSZF módosítása, közzététele
3.1. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét Szolgáltató közzéteszi a FitnessandYogaNow
weboldalon, és biztosítja annak Oktatók általi folyamatos elérhetőségét. Szolgáltató
gondoskodik arról, hogy az ÁSZF az Oktatók számára egyszerűen letölthető legyen a honlap
felületéről.
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3.2. A Szolgáltató mindenkor biztosítja, hogy Oktatók a regisztráció során, az ÁSZF
elfogadását megelőzően az ÁSZF hatályos rendelkezéseit a honlapon megismerhessék.
3.3. A módosított ÁSZF szövegét a Szolgáltató köteles a módosítás hatálybalépést a
FitnessandYogaNow honlapon közzétenni. A módosítást oly módon – akár egységes
szerkezetben – kell nyilvánosságra hozni, hogy az Oktató számára megállapítható legyen a
módosítás ténye, a hatályba lépés időpontja, valamint a módosítással érintett rendelkezések
köre.
3.4. Jelen ÁSZF egyoldalú, azonnali hatályú módosítására a Szolgáltató jogosult mindazon
esetekben, amikor azt a gazdasági, szolgáltatási körülményekben beállt változások, így
különösen a szolgáltatás fejlesztése iránti igény, a Szolgáltató működésére vonatkozó
lényeges feltételek, jogszabályi rendelkezések, valamint a technológia megváltozása
indokolttá teszi.

4. Fogalom meghatározások
4.1. Szolgáltató: az Oktató számára, live streaming szolgáltatás keretében megvalósuló
online óraadáshoz Szolgáltatást biztosít a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint, a
FitnessandYogaNow honlapon elérhető technikai feltételekkel (stabil kép- és adatátvitelt
(streaming) biztosító innovatív informatikai háttérrel), felülettel és egyéb szolgáltatás
nyújtásával (automatizált fizetési és számlázási szolgáltatás, Tracklist szolgáltatás, stb.).
4.2. Oktató: jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet vagy egyéb
gazdálkodó szervezet, amely megfelelő szakmai végzettséggel és/vagy megfelelő gyakorlattal
rendelkező természetes személy közreműködő útján végzi tevékenységét, ennek keretében a
Szolgáltatást igénybe veszi, annak érdekében, hogy Vendég(ek) részére órát meghirdessen,
értékesítsen és tartson. Oktató alatt jelen ÁSZF a továbbiakban, egységesen az Oktató
közreműködőjét is érti.
4.3. Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott, a honlapon regisztrációt követően igénybe
vehető szolgáltatások (tartalma részletesen ÁSZF 5. pont), amelynek igénybevételét a
Szolgáltató az Oktató regisztrációját és Oktatói Profiljának aktiválását követően, díj ellenében
nyújtja az Oktató részére.
4.4. Óra: Oktató által, fitnesz, jóga és relaxációs körben online, egyoldalú kommunikációval
végzett testmozgást - a gyakorlatok követhetőségének biztosításával – bemutató live stream
vagy tárolt adattartalom.
4.5. Vendég: az a természetes személy, aki az Oktató által meghirdetett órát, mint terméket,
a részére nyújtott külön ÁSZF szerinti Szolgáltatásként a honlapon megvásárolja.
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5. A Szolgáltatás igénybevétele, tartalma
5.1. Regisztráció
5.1.1. Oktató a Honlapon való regisztrálását a „Regisztráció” gombra történő kattintással
kezdheti meg.
5.1.2. A “Regisztráció” gombra kattintást követően, az Oktatói regisztrációt az Oktató a
„Oktatóként regisztrálok” gomb kiválasztásával tudja elvégezni, ennek során köteles megadni
a közreműködőjének személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, email cím, mobil szám) és
egyéb adatokat (céges adatok, képviseleti adatok, számlázási adatok, fizetési adatok).
Regisztráció során Oktató köteles nyilatkozni a „szamlazz.hu fiókkal rendelkezem” rubrika
jelölésével, amennyiben szamlazz.hu fiókkal rendelkezik. A rubrika kitöltése nem kötelező,
azonban a jelen ÁSZF elfogadásával Oktató kötelezi magát, hogy a regisztrációját követő 30
napon belül számlazz.hu fiókot hoz létre, és arról az info@fitnessandyoganow.com e-mail
címre Szolgáltató részére tájékoztatást küld. A regisztráció két lépésben történik a
Regisztrációhoz szükséges adatok megadását követően 5.1.6. pontban foglaltak mellett a
regisztráció történik meg és a Szolgáltató és az Oktató között az ÁSZF szerinti szerződés
létrejön. Az Oktatói Profil véglegesítésével és aktiválásával a Szolgáltatások igénybevételének
lehetősége nyílik meg.
5.1.3. A regisztrációs felületen látható adatlapokat Oktató értelemszerűen, a valós és hatályos
adatainak megfelelően köteles kitölteni.
5.1.4. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a megadott személyes adatok, cégadatok,
számlázási adatok és fizetési adatok valódiságát, az ezzel kapcsolatban felmerülő jogviták,
károkozás tekintetében Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
5.1.5. Szolgáltató a regisztráció teljes folyamata során – annak megtörténtéig – biztosítja a
megfelelő technikai eszközöket annak érdekében, hogy az Oktató az adatbeviteli hibák
azonosítását és kijavítását a regisztráció véglegesítése előtt el tudja végezni.
5.1.6. A „Regisztrálok” gombra történő kattintást követően a regisztráció sikeresen megtörtént.
A sikeres „Regisztráció” feltétele az ÁSZF megismerése és elfogadása, valamint az
Adatkezelési tájékoztató megismerése és tudomásul vétele, valamint Oktató büntetőjogi
felelőssége tudatában tett nyilatkozata, hogy kizárólag olyan cég adatokat ad meg a
regisztráció során, amely cég képviseletére jogosult. Az „Elfogadom az (Oktatói) ÁSZF-et”,
„Megismertem és tudomásul vettem az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat” és a
„Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a megadott adatok a
valóságnak megfelelnek és a nevezett vállalkozás képviseletére jogosult vagyok” felirat
mellett található jelölőnégyzetek bejelölésével, majd a „Regisztráció” gomba történt
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kattintással Oktató kijelenti, hogy az ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót elolvasta,
tartalmukat megismerte és megértette, illetve az ÁSZF rendelkezéseit érvényesen elfogadta,
az igényelt nyilatkozatokat megtette. Szolgáltató felhívja az Oktató figyelmét, hogy az ÁSZF
rendelkezéseinek be nem tartása esetén Oktató szerződésszegést követ el, amelyért jogi
felelősséggel tartozik.
Oktató kötelezettséget vállal arra, hogy közreműködőjét, valamint az Oktató által a weboldalon
közzétett videókban szereplő
személyeket
tájékoztatja
arról,
hogy
személyes
adataik Szolgáltató általi kezelésével kapcsolatos, a GDPR 13. és 14. cikkének megfelelő
tájékoztatást, valamint az őket megillető érintetti jogok részletezését, illetve a joggyakorlás
menetét tartalmazó információkat a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában találják meg,
mely közvetlenül elérhető az alábbi linken: https://www.fitnessandyoganow.com/wpcontent/uploads/yn/adatkezelesi_tajekoztato.pdf.
5.1.7. A regisztráció véglegesítését követően Szolgáltató Oktató által megadott e-mail címre
24 órán belül visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Oktatót a regisztráció részleteiről, a
bejelentkezéshez szükséges adatokról.
5.1.8. A honlapra történő bejelentkezést követően Oktató az Oktatói profilját köteles
tartalommal feltöltve létrehozni az elérhető menüpontok teljes kitöltésével. Oktató nyilatkozik,
hogy csak olyan fotót, videót, tartalmat tölt fel a honlapon elérhető Oktatói profiljába, illetve
oszt meg a Szolgáltató honlapján, amelynek felhasználására sajátjaként vagy engedély
alapján jogosult. Az ÁSZF elfogadásával Oktató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a feltöltött
fotók, videók, és egyéb tartalmak vonatkozásában nem kizárólagos, átruházható, allicencbe
adható, jogdíjmentes és földrajzi korlátozás nélküli engedélyt ad Szolgáltató részére, hogy
Szolgáltató a Szolgáltatás népszerűsítése érdekében promóciós és marketing célokra
történően azokat tárolja, felhasználja, terjessze, megváltoztassa, futtassa, másolja, nyilvános
előadására vagy megjelenítésére, fordítására, illetve azokból adott esetben származékos
munkák létrehozására felhasználja, a honlap Adatkezelési tájékoztatójának előírásaira
figyelemmel.
Amennyiben Oktató a regisztráció visszaigazolását követő 30 napon belül Oktatói profilját nem
tölti ki, a szamlazz.hu rendszeren Oktató nem regisztrál, vagy szamlazz.hu rendszeren a
Szolgáltató részére megbízotti számlakibocsátáshoz a megbízást nem hagyja jóvá – bármelyik
feltétel nem teljesülése esetén –, a regisztrációja törlésre kerül és a felek között a jelen ÁSZF
szerinti szerződés megszűnik.
5.1.9. Amikor az Oktatói profil aktívvá válik, Szolgáltató Oktató részére, az általa megadott email címre értesítést küld. Az Oktató az ezt követő bejelentkezés után tudja a Szolgáltatást
használni, órarendjét feltölteni, órát meghirdetni és a honlapon live stream órát tartani.
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5.1.10. Oktató a későbbiekben az Oktatói profil menüpont alatt jogosult felhasználói adatait
bármikor módosítani, és köteles az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul a
rendszerben rögzített adataira is átvezetni. Szolgáltatót a regisztrált adatok Oktató által történő
megváltoztatásából vagy annak elmaradásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség
nem terheli. Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a
visszaigazolás, vagy bármely más későbbi email értesítés azért nem érkezik meg az
Oktatóhoz, mert e-mail címét pontatlanul adta meg, illetve az e-mail fiók tárhelyének
telítettsége miatt az nem kézbesíthető.
5.1.11. Az Oktató hozzáférési adatai (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag
Oktató felelős. Amennyiben Oktató tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott
jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul
megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó
használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti
kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag az Oktatót terheli a felelősség.
Oktató felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a
Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
5.2. A Szolgáltatás tartalma, felek jogai és kötelezettségei
5.2.1. A szolgáltatás tartalma – 6. pont szerinti díjfizetés ellenében – a Szolgáltató által Oktatói
profil online felület biztosítása a honlapon, amely keretében Oktató feltöltheti a honlap felületre
saját online órarendjét fitnesz, jóga és relaxáció tevékenységi körben, meghirdetheti óráját,
valamint elhelyezheti az óra live stream adattartalmát a felületen az óra online megtartására,
amelyet Szolgáltató biztosít. (Live Streaming szolgáltatás) Szolgáltató biztosítja az Oktató által
meghirdetett óra foglalhatóságát és Vendég általi megvásárolhatóságát.
5.2.2. Kizárólag a regisztrált adatok alapján meghatározott személy jogosult óra tartására és
óra (tartalom) feltöltésre. Oktató köteles az órát legkésőbb az óra kezdő időpontját megelőző
24 órával meghirdetni órarendjében a honlapon. Oktató kizárólag live streaming (élő) online
óra adattartalom feltöltésére jogosult, amelyet Szolgáltató az óra meghirdetett időpontjától
számított 72 óráig tárolt óraként a honlapon tárol. Szolgáltató Oktató óráját „élő óraként” vagy
„megtartott óraként” értékesíti a Vendég ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint. Oktató tudomásul
veszi, hogy kizárólag a legalább az óra kezdetét 7 nappal megelőzően meghirdetett órák
vonatkozásában jogosult marketing támogatásra Szolgáltató részéről.
Amennyiben Oktató neki felróhatóan nem képes megtartani az órát, az órát törölni köteles az
órarendből a meghirdetett óra kezdő időpontját megelőző 2 órával. A törlés tényéről a
rendszer automatikus üzenetben értesíti az órát megvásárolt Vendégeket e-mailen keresztül.
Amennyiben az óra elmaradásából Szolgáltatónak kára keletkezik, azért Oktató felel.
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Amennyiben Szolgáltató észleli, hogy nem a regisztrált és az órát meghirdető Oktató tartja
meg az órát, a szerződést jogosult felmondani, Oktató regisztrációját (Oktatói profilját) törölni.
5.2.3. Szolgáltató a Szolgáltatás keretében biztosítja Oktató számára az Oktató által a
regisztráció során megadott számlázási adatok és szamlazz.hu elérhetőség alapján az
Oktatónak a Vendég részére történő, Vendég igénye szerinti számlázási vagy nyugta adási
(kiállítás és megküldési) feladatok ellátását (megbízotti számlakibocsátás) (Automatizált
fizetési és számlázási rendszer szolgáltatás).
5.2.4. Szolgáltató az Oktató online óráihoz felhasználható jogdíj tiszta zenei anyagot tesz
elérhetővé a honlapon, amelyet Oktató jogosult felhasználni az órák zenei aláfestésére
(Tracklist szolgáltatás, jogtiszta zene használatának lehetősége). Oktató tudomásul veszi,
hogy a zenei anyagok a FitnessandYogaNow üzemeltetőjének tulajdonát képezik, azok
kizárólag a honlapon nyújtott Szolgáltatás vonatkozásában, a honlapon indított live streaming
(élő adás) során használhatók, minden ettől eltérő használat tilos, és polgári jogi
igényérvényesítést, valamint büntető jogi felelősségre vonást vonhat maga után. Szolgáltató
rögzíti, hogy amennyiben Oktató az elérhető zenei anyagon bármilyen módosítást eszközöl,
vagy a zenei anyagtól eltérő, más zenét, zenei anyagot használ, azon zenei anyagok
vonatkozásában felmerülő jogdíj vagy egyéb díj kötelezettségért vagy kárért kizárólag Oktató
felel.
5.2.5. Oktató köteles órarendjét naprakészen tartani, illetve órát tartani. Oktató vállalja, hogy
a Szolgáltató által elvárt minimum sávszélességet biztosítja, amely HD esetben 3,5-4 Mbit/s,
SD esetében 2,5-3 Mbit/s. Amennyiben ezen kötelezettségének Oktató nem tesz eleget, az
ebből eredő minőségi kifogásokkal és bejelentéssel a Szolgáltatás minősége kapcsán nem
élhet, az ebből eredő harmadik fél általi panaszok és minőségi kifogások esetén helytállni
köteles, az esetleg Szolgáltatót ért, ebből eredő kárért pedig felel.

6. Díjfizetés
6.1. A rendszerhasználati díj és banki, tranzakciós, kezelési költség
6.1.1. Oktató a Szolgáltatás igénybevételéért rendszerhasználati díjat és banki, tranzakciós,
kezelési költséget köteles fizetni Szolgáltató részére. A rendszerhasználati díj mértéke az
Oktató által megtartott órák Vendégek részére történő értékesítése ellenértékének
(továbbiakban: ellenérték) bruttó 10%-a. A banki, tranzakciós, kezelési költség (díj) mértéke
az Oktató által megtartott órák Vendégek részére történő értékesítése ellenértékének
(továbbiakban: ellenérték) bruttó 3%-a. A rendszerhasználati díj és banki, tranzakciós,
kezelési költség együtt a továbbiakban: díjak. Oktató ezen díjak megfizetésére abban az
esetben köteles, amennyiben a regisztrált Oktatói profilon meghirdetett és megtartott órát
legalább 1 Vendég megvásárolja és annak ellenértékét megfizeti. Amennyiben az ellenértéket
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Szolgáltató bármely okból a Vendég részére visszatéríteni köteles, ezen összeg után Oktatót
ellenérték és Szolgáltatót rendszerhasználati díj és banki, tranzakciós, kezelési költség nem
illeti meg.
Oktató tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az óra Oktató által meghatározott ellenértékét
Vendég, valamint ALL YOU CAN MOVE (továbbiakban: AYCM) SportPass fizetési mód esetén
az erre köteles AYCM Magyarország Kft. a Szolgáltató részére fizeti meg. Oktató tudomásul
veszi, hogy Szolgáltató Vendégek részére az AYCM szolgáltatást a Vendék ÁSZF-ben foglalt
feltételek szerint nyújtja, amely alapján Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel, 2020. november 4. napjától
Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt korlátlanul, hétfőtőlvasárnapig, minden nap 1 db AYCM SportPass-szal történő vásárlást; a veszélyhelyzet
megszűnését és a szabadidős létesítmények újra nyitását követően heti 2 db (havi összesen
8 db) AYCM SportPass-szal történő vásárlást lehetővé téve.
6.2. Az Óra ellenértéke és a díjak megfizetésének módja
6.2.1. Az óra ellenértéke megfizetése akként történik, hogy a Szolgáltató honlapján a Vendég
által megvásárolt órák, mint termékek /külön ÁSZF szerint Vendég részére nyújtott
szolgáltatások/ árát (ellenérték) a Vendég a Szolgáltató honlapján keresztül, a Szolgáltató által
biztosított fizetési felületek használatával vásárolja meg, az órák ellenértéke a Szolgáltató
részére kerül megfizetésre.
A bankkártyás fizetési tranzakció a Barion Payment Zrt. által működtetett honlapon megy
végbe, amely külön fizetési felület működéséért és biztonságáért Szolgáltató felelősséget nem
vállal. A fizetési szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete
alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
Oktató fentieken túl tudomásul veszi és hozzájárulását adja jelen ÁSZF elfogadásával ahhoz,
hogy Szolgáltató a Vendégek számára biztosítja az AYCM SpotPass Stratégiai partnereként,
hogy AYCM SportPass kártyával a Vendég az Oktatók óráin részt vegyen, ezt Oktató is
biztosítani köteles a Szolgáltató által meghatározott feltételek szerint és áron. Valamint Oktató
tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy ezen Vendégek, Oktató által meghirdetett órán
való részvétele nem az Oktató által meghatározott ellenérték szerint kerül értékesítésre,
hanem ezen óra ellenértéke a Szolgáltató és az AYCM Magyarország Kft. által közösen
meghatározott összeg (továbbiakban: AYCM térítési ellenérték). Ebben az esetben az óra
ellenértéke az AYCM térítési ellenértékének összege.
Oktató az órát AYCM SPortPass kártyával megvásárló Vendégek számára, az óra
ellenértékének meghatározására nem jogosult. Az AYCM SportPass-al az órán résztvevő
Vendég után járó AYCM térítési ellenérték után Oktató csak banki, tranzakciós, kezelési

8

Oktatói ÁSZF
költség (díj) megfizetésére köteles Szolgáltató felé, amelynek mértéke a fentiek alapján az
AYCM térítési ellenérték bruttó 3%-a.
6.2.2. A díjak megfizetésére Oktató köteles. A díjak megfizetésének módja, hogy Szolgáltató
az Oktató által értékesített órák ellenértékéből, Oktató jelen ÁSZF elfogadásával megadottnak
tekintett beleegyezésével és hozzájárulásával, minden naptári hét végén elszámolást készít,
és levonja a Szolgáltatót illető díjak összegét, amely díjakkal csökkentett összeget,
ellenértéket minden tárgyhetet követő hét 5. napjáig Szolgáltató megfizet Oktató részére,
banki átutalás útján. Szolgáltató vonatkozó számláját az Oktató részére kiállítja és e-mail útján
megküldi, az elszámolással azonos ütemezésben.
6.2.3. Oktatót a meghatározott díjakon túl semmilyen díj vagy egyéb költség nem terheli.
6.3. Az AYCM térítési ellenrétékre vonatkozóan Oktató Szolgáltatótól tájékoztatást kap (ide
értve minden előzetes tájékoztatást), de a tájékoztatás tartalmára, illetve a térítési ellenértékre
vonatkozóan Oktatót titoktartási kötelezettség terhel, amelyet Oktató tudomásul vesz. A
titoktartási kötelezettség megszegésével okozott kárért Oktató felel, valamint egyösszegű
1.000.000,- Ft kötbér összeg megfizetésére kötelezhető Szolgáltató által.

7. A szolgáltatás szünetelés, szerződés megszűnése
7.1 Oktató jogosult a regisztrációjának törlését a honlapon kezdeményezni. A törlési
kérelemről a honlap automatikus értesítést küld az Oktató által megadott e-mail elérhetőségre,
azzal, hogy amennyiben Oktató e-mailen, Szolgáltató felé az info@fitnessandyoganow.com
címen másként nem rendelkezik, az Oktató (Oktatói profil) a kezdeményezést követő 5. napon
törlésre kerül. Oktató a regisztrációjának törlésére vonatkozó kérelem megküldését követően
órarendjébe újabb órát nem rögzíthet, meghirdetett órái nem kerülnek értékesítésre, órát nem
tarthat, ezt tudomásul veszi.
7.2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon Oktatók regisztrációját, akik jelen ÁSZF
rendelkezéseit megsértik (szerződésszegés), akik megítélése szerint bármely más személy
nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával
visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név vagy egyéb
feltöltött tartalom védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti,
trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást
gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.
A Szolgáltató megszüntetheti a szerződést és törölheti az Oktatót, ha Oktató a honlapon
biztosított felületen, vagy bármely más hirdetési, vagy egyéb fórumon sértő, gyalázkodó, trágár
kifejezéseket használ a Szolgáltató alkalmazottja, megbízottja vagy magának a Szolgáltatónak
a minősítésére, vagy tevékenységével kapcsolatban.
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A Szolgáltató jogosult törölni az Oktatót, amennyiben Oktató 30 nap egybefüggő időtartam
alatt nem tart minimum 4 órát. Amennyiben az Oktató nem tud 30 nap egybefüggő időtartam
alatt minimum 4 órát megtartani, kizárólag előzetesen, van lehetősége arra, hogy Oktatói
profilját szüneteltesse. Ennek érdekében köteles a szüneteltetés időpontját megelőző legalább
5 nappal „Oktatói Profil szüneteltetése irányi igényt” küldeni írásban, az
info@fitnessandyoganow.com email címre, megjelölve nevét, és a szüneteltetés pontos
kezdő (év/hónap/nap/óra/perc) és befejező (év/hónap/nap/óra/perc) időpontját. A Szolgáltató
az igényt írásban visszaigazolja. Oktató az Oktatói Profiljában a szüneteltetés időtartamában
óra meghirdetésére, óra tartására nincs lehetősége, ezt tudomásul veszi és elfogadja.
7.3. Oktató törlésével a felek között létrejött szerződés megszűnik. Oktató adatai a törlést
követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint Szolgáltató jogosult tovább kezelni; a törlés
továbbá nem érinti a számlában szereplő adatok, vásárlástörténeti adatok és dokumentumok
megőrzését, ezen adatokat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti időtartamig kezeli
a Szolgáltató. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

8. Oktatói bejelentések kezelése
Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban Oktatónak bármilyen kifogása
merülne fel, ami alapján a Szolgáltatás nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban
megállapított minőségi követelményeknek, Oktató jogosult azt a Szolgáltató felé jelezni
(továbbiakban: bejelentés).
A bejelentés megküldésére lehetőség van az info@fitnessandyoganow.com e-mail címre
elküldött elektronikus üzenet formájában, illetőleg postai úton a 1054 Budapest, Báthory utca
22. 2. em. 4. levelezési címre küldött levélben.
Az írásbeli bejelentés beérkezését követően az abban foglaltakat Szolgáltató a kézhezvételtől
számított harminc (30) napon belül kivizsgálja, és tájékoztatja Oktatót a vizsgálat
eredményéről, valamint annak elutasításáról. Amennyiben a bejelentéssel a Szolgáltató
egyetért, úgy intézkedik annak orvoslása iránt, míg az Oktató bejelentését elutasító
álláspontját Szolgáltató indokolja és azt az Oktatónak megküldi.

9. Felelősségi szabályok
9.1. Oktató a honlapot és a nyújtott Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használhatja,
és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és
nem vagyoni károkért (a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel
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okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való
felelősségen túlmenően). Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás használata során
(óraadást is ideértve), Oktató vagy a Vendéget ért sérülésekért, balesetekért, vagyoni vagy
nem vagyoni kárért (a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott,
továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való
felelősségen túlmenően). Amennyiben Oktatót a Szolgáltatás igénybevétele során baleset éri,
sérülést szenved, önmagának vagy másnak kárt okoz, ezért Szolgáltató nem felel.
9.2. A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok
kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató
nem vállal felelősséget.
9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap felhasználói által tanúsított magatartásért.
Az Oktató teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen
esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése
végett.
9.4. Amennyiben a honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmaz, amelyek más
szolgáltatók oldalaira vezetnek, ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért, adatkezeléséért
és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
9.5. Az Oktatók által a honlap használata során elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult,
de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de
nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az Oktatók által a
honlapon nyújtott (óratartás keretében elérhetővé tett, illetve rendelkezésre bocsátott)
tartalomért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
9.6. Az Internet globális jellege miatt az Oktató elfogadja és tudomásul veszi, hogy a honlap
használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.
Amennyiben a honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Oktató államának
joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Oktatót terheli a felelősség.
9.7. Amennyiben az Oktató a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt
haladéktalanul írásban jelezni Szolgáltatónak az info@fitnessandyoganow.com címre.
Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult
az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
9.8. Oktató vállalja, hogy a honlapon nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban jelen ÁSZF
rendelkezéseit, és a Szolgáltató által üzemeltetett FitnessandYogaNow honlapon közzétett
információkat magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettségei szerződésszerű
teljesítése érdekében úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
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9.9. Szolgáltató felhívja az Oktatók figyelmét, hogy ha a Szolgáltató jelen ÁSZF alapján
megillető valamely jogát nem gyakorolja, az nem minősül a Szolgáltató részéről jogról való
lemondásnak.
9.10. Amennyiben az Oktató által feltöltött állományra visszavezethető okból a
rendszer/honlap működésében hiba keletkezik, akkor az esetleges Szolgáltatót ért károk
megtérítésére az Oktató köteles. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan technikai
problémákért, amiért a Szolgáltató nem felelős, illetve hibákért, amelyek ellenőrizhetetlen
körülmények között adódtak. A Szolgáltató szabadon dönthet az Oktató által feltöltött adatok
ideiglenes elérhetetlenné tételéről karbantartási célokból.
9.11. Oktató kötelezettséget vállal, hogy:
• a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolja, nem módosítja, nem
továbbítja a Szolgáltatáson keresztül elérhető, szerzői jog által védett tartalmat,
anyagokat, képeket, védjegyeket, kereskedelmi neveket, szolgáltatási jegyeket, egyéb
szellemi tulajdont, tartalmat, illetve védett információt, nem hoz létre ezekből
származtatott munkákat, nem használja és semmilyen módon nem reprodukálja azokat;
• nem állítja és nem sugallja, hogy a kijelentései, megnyilvánulásai mögött a Szolgáltató,
vagy a FitnessandYogaNow közösség véleménye áll;
• nem használja a Szolgáltatást olyan módon, ami negatívan befolyásolja a Szolgáltatást,
annak minőségét, illetve negatívan hat a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerverekre vagy
hálózatokra;
• nem tölthet fel vírusokat vagy más kártevő kódot, és más módon sem veszélyezteti a
Szolgáltatás biztonságát.

10. Szerzői jogok
10.1. A FitnessandYogaNow honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi
jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a honlapon, valamint az ezen keresztül elérhető
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek,
illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat,
a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb
megoldásokat, ötleteket).
10.2. A honlap tartalmának magáncélú felhasználáson túlmenő, minden további célú
felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
10.3. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a honlap használata nem
biztosít jogot az Oktatónak a honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi név, védjegy
használatára, hasznosítására. A honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen
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túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb
formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

11. Alkalmazandó jog, joghatóság és illetékes bíróság
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.
Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson
kívül kívánják rendezni, együttműködni kötelesek. Amennyiben a Felek közötti tárgyalások
nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek közötti
jogvita tekintetében a Felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.
Jelen – módosításokkal egységes szerkezetű – ÁSZF – 6.1. és 6.2. pontjai kivételével – 2021.
február 4. napjától hatályos. Az ÁSZF jelen módosítással megállapított 6.1. és 6.2. pontjainak
rendelkezései 2021. február 12. napjától hatályosak.
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