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Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

A www.starmind.hu weboldal böngészésével, illetve azon belül üzemeltetett webshop 
kínálatába tartozó szolgáltatás igénybevételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta jelen 
szerződési feltételeket, valamint az adatkezelési tájékoztatót és annak minden pontjával 
egyetért!

Üzemeltetői/szolgáltatói adatok:

cégnév: Babai Noémi Nikoletta egyéni vállalkozó, 
székhely: 1132 Budapest Visegrádi utca 7/B I. em. 4., 
adószám: 50707178-1-41, 
egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 54421901 
telefonszám: 06202839957
e-mail cím: noemi.babai@gmail.com)

I. Megvásárolható szolgáltatások köre:

1. A webshop különböző típusú, technikájú, egyéni önismeretet fejlesztő foglalkozásokat 
tartalmazó videók linkjének elérhetőségét teszi lehetővé ellenérték fejében azzal, hogy ezen 
tartalmú szolgáltatások alapvetően tanácsadásra szorítkoznak, annak megtekintése a 
felhasználó személyiségében és gondolkodásában változást nem eredményez. 

2. A szolgáltatás semmilyen módon nem vonható a pszichoterápia körébe, azzal semmilyen 
kapcsolódása nincsen.

II. A szolgáltatás ára, megfizetése:

1. Az egyes szolgáltatások árai egymástól eltérhetnek, a konkrét ár mindig az adott 
szolgáltatás mellett kerül feltüntetésre. 

2. Áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák. Szolgáltató alanyi adómentes kisadózó vállalkozó.  

3. A szolgáltatás árát teljes összegben, előre kérjük elutalni.

4. Az utalás tényleges időpontjától függetlenül, minden esetben a megrendelés 
megvalósulásának időpontjában feltüntetett vételárat kell megfizetni.

5. Gondolunk a Földre, ezért a számla elektronikusan, a jóváírást követően 3 napon belül, e-
mail útján kerül elküldésre.

III. Regisztráció, vásárlás

1. A szolgáltatások vásárlása kizárólag elektronikus úton, felhasználói regisztráció nélkül, a 
„megrendelés” gombra történő kattintással, valamint az azt követően kért adatok megadásával 
történik. Kérjük, ügyeljen az adatok pontos megadására, azonban azok módosítására, 
kijavítására a szolgáltató lehetőséget biztosít.
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2. Megrendelő a megrendelés gombra kattintással - mely jelen szerződés elfogadása is egyben 
- nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs 
korlátozva. Megrendelő kizárólag nagykorú személy lehet. A megrendelő az ÁSzF 
elfogadásával igazolja, hogy nagykorú, cselekvőképes személy. 14. életévét be nem töltött, 
illetve 14.-16. életév közötti, valamint korlátozottan cselekvőképes megrendelő/vásárló 
esetében ezen nyilatkozatot törvényes képviselője teszi meg jelen ÁSzF elfogadásával. 

3. A vásárlás interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek 
tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

4. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azon hibák miatt, ami abból származik, hogy a 
Megrendelő a megrendelési lapot nem megfelelő adatokkal töltötte ki. Jelen Általános 
Szerződési Feltételek elfogadásával a Megrendelő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

IV. A szolgáltatás

1. Minden megrendelést követően automatikus visszaigazolást küldünk e-mailben a 
rendelésről a rendelésnél megadott e-mail címre, ami tartalmazza az utaláshoz szükség 
adatokat: szolgáltató bankszámlaszám, kedvezményezett neve, illetve a megrendelés 
azonosítószáma, amit kérünk az utalás közleményében feltüntetni. A megrendelés 
azonosítószáma 3 napig érvényes, ezt követően inkatívvá válik és a megrendelés 
automatikusan törlésre kerül. 

2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést indokolás nélkül 
visszautasítsa.

3. Sikeres átutalást követően 48 órán belül aktiváló e-mailt küldünk, amely tartalmazza a 
szolgáltatás tárgyát képező videot elérhetővé tevő linket és a hozzá tartozó jelszót. 

4. A szolgáltatás tárgyát képező videó a vásárló számára korlátlan számban, korlátlan ideig 
megtekinthető, azonban más részére nem tehető hozzáférhetővé. Amennyiben a link harmadik 
fél részéréről hozzáférhetővé válik, azt számítástechnikai rendszerünk észleli és a fiók 
felfüggesztésre kerül. 

V. Elállás joga

1. Az aktiváló link megnyitásig - de legkésőbb a megrendelés megtörténtétől 14 napig - a 
vásárló gyakorolhatja az elállás jogát, ez esetben Szolgáltató a vételár összegét 14 naptári 
napon belül visszautalja. 

2. Tekintettel a szolgáltatás jellegére, a link aktiválását követően elállásra nincsen lehetőség, 
aktiválást követően a szolgáltatás nem visszaváltható.

3. Az elállás joga e-mail útján gyakorolható. 

4. A vásárló nem élhet elállási jogával a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális 
adattartalom tekintetében, mert a Szolgáltató a vásárló előzetes beleegyezésével kezdte meg a 
teljesítést és a vásárló e beleegyezés megadásával egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul 
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vételéről, hogy a teljesítés megkezdését, azaz a link aktiválását követően elveszíti az elállási 
jogát. 

VI. Meghiúsulás

1. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése szolgáltatónak felróható okból marad el úgy 
felhasználó választása szerint:

- szolgáltató a szolgáltatás teljes összegét az ok közlésétől számított 5 naptári napon belül 
hiánytalanul visszatéríti felhasználó részére;

- a szolgáltatást a szolgáltató által felkínált más időpontban veheti igénybe,

- a szolgáltató által felkínált alternatív szolgáltatást vehet igénybe.

VII. Egyéb nyilatkozatok

1. Felhasználó önként és szabad akaratából történő elhatározása alapján veszi igénybe a 
szolgáltatást. 

2. Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési 
felelősségét az irányadó jogszabályokra tekintettel teljes mértékben kizárja.

3. Szolgáltató a meghirdetett szolgáltatások változtatásának jogát fenntartja.

4. A weboldal, annak minden eleme, valamint a szolgáltatás tárgyát képező videók teljes 
mértékben a szolgáltató szellemi termékei, azok szerzői jogi védelem alatt állnak. Minden 
nemű, részben vagy egészben történő felhasználása, hasznosítása, átdolgozása, sokszorosítása 
szerzői jogi következményekkel jár. Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében 
Megrendelő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot ezen anyagok részére vagy 
egészére kifejezetten nem szerez. 

A Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 500 000 Ft összegű kötbér 
megfizetésére vállal kötelezettséget. Tilos az anyagok bármely tartalmának sokszorosítása, 
másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő 
eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha a Felhasználó rendelkezik a 
Szolgáltatótól származó írásbeli, előzetes engedéllyel.

5. Felek rögzítik, hogy kölcsönösen titoktartási kötelezettséggel tartoznak minden olyan 
információt illetően, amely a szolgáltatás teljesítése során jutott tudomásukra a másik félről. 

Záró Rendelkezések

Jelen tartalommal létrejött szerződés felek között papír alapon nem kerül rögzítésre, de írásba 
foglalt szerződésnek minősül, melyet Szolgáltató digitálisan rögzít és tárol.

Az adatkezelés és az adatok megadása, valamint azok felhasználása vonatkozásában 
szolgáltató külön Adatkezelési Tájékoztatóval rendelkezik, melynek teljes megismerését 
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felhasználó részére lehetővé tette, annak megismerését és tudomásul vételét külön, erre 
irányuló kifejezett nyilatkozatával ismerte el. 

A szolgáltatások igénybevételének feltétele jelen Általános Szerződési és Felhasználási 
Feltételek, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató megismerése és kifejezett elfogadása.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen 
ÁSZF értelmezésére irányadó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a 
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a 
felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 


