Általános Szerződési Feltételek

Figyelem!
A képzésen való részvétel jelentkező által az elállásra/felmondásra nyitva álló határidőt
követően történő lemondása esetére a felek kikötik, hogy a befizetett összeg bánatpénznek
minősül, így azt nem áll módunkban visszafizetni. A 14 napon belüli felmondás esetén a már
teljesített arányos rész minősül bánatpénznek.
A képzésről való bárminemű kimaradás vagy a részvétel akadályoztatása esetén, a befizetett
képzési díjat nem áll módunkban visszatéríteni.
Amennyiben a képzés a szervező által kerül lemondásra, így különösen amennyiben a
jelentkezési feltételek között meghatározott minimális létszámot nem éri el a jelentkezők
száma, a befizetett képzési díjat 100%-ban visszautaljuk!

Elállási/Felmondási tájékoztató
Elállási/Felmondási jog
Ön a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül
elállni e szerződéstől, kivéve, amennyiben a képzés megkezdődött, ez esetben Ön a szerződést
indokolás nélkül jogosult felmondani, a szerződéskötést követő 14 nap még hátralévő részében.
A képzés befejezését követően a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja
értelmében a jelen bekezdésben foglalt jogok nem érvényesíthetőek.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton
küldött

levél

útján)

az

alábbi

címre:

8000

Székesfehérvár

Fürdő utca 1., +36 22 543 475, +36 22 543 451, felnottkepzes@kodolanyi.hu. Ebből a
célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal

egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt
semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása:
Kelt

