
WALKenergie Hungary Kft.  

Általános szerződési feltételek 

A honlapra történő regisztráció és tanfolyamra jelentkezés abban az esetben 

lehetséges, ha az alábbi feltételeket Felhasználó elfogadja. 

 

Hatályos 

A jogi nyilatkozat hatálya A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a 

WALKenergie Hungary Kft. (a továbbiakban: „Társaság”) által üzemeltetett 

https://www.walkenergie.hu domain nevek összes aloldalára és összes aldomain nevére 

(ékezetes és ékezet nélküli formában), valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett 

oldalakon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül történő információletöltésre, tanfolyami 

jelentkezésre, tananyagok letöltésére (a továbbiakban: „Szolgáltatás”), valamint a 

Weboldalról elérhető termékek (a továbbiakban: „Termék”) vásárlásra vonatkozóan létrejött 

szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket és ennek keretében a felhasználó 

jogait és kötelezettségeit, valamint a Weboldal használatára vonatkozóan a Weboldalra 

látogató valamennyi felhasználóra irányadó szabályokat tartalmazza (a továbbiakban együtt: 

„Felhasználó”). A Weboldalra látogatással, valamint a Termék megrendelésével, illetve a 

Szolgáltatásra történő jelentkezéssel a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, 

megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, Terméket nem rendelhet, 

Szolgáltatásra nem jelentkezhet, illetve azon nem vehet részt. A Jogi Nyilatkozat érvényes 

2020. július 17- től visszavonásig. 

 

A honlap üzemeltetője, tanfolyamok szervezője, WALKenergie gyaloglógépek 

eladásáért felelős társaság 

 

Cégnév:    WALKenergie Hungary Kft 

Székhely: 8095 Pákozd, Kossuth u.50. 

Cégjegyzékszám:  07-09-023180 

Adószám:  24187574-2-07 

Képviselő: Szabóné Sümegi Bernadett 

Telefonszám: 0670 220 3735 

https://www.walkenergie.hu/


E-mail cím:  walkenergie@gmail.com 

Honlap: https://www.walkenergie.hu 

(a továbbiakban: Társaság) 

 

Tárhely szolgáltató adatai:  

Név C-Host Kft. 

Székhely 1115 Budapest, Halmi utca 29. 

Cégjegyzékszám 01-09-961790 

Adószám 23358005-2-43 

Ügyfélszolgálat, kapcsolatartás 

Telefon: +36-70 220 3735 

E- mail: walkenergie@gmail.com 

 

 

Oktatói regisztráció, tanfolyamra jelentkezés 

A weboldalra történő regisztráció csak végzett oktatóknak lehetséges, a regisztrációs űrlap 

kitöltésével, mely a Társaság általi beazonosítást követően válik aktívvá.  

A tanfolyamra jelentkezni e-mailben, vagy jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. 

Az oktatói regisztrációval/tanfolyamra jelentkezéssel felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF 

feltételeit. A felhasználó a regisztráció/jelentkezés alkalmával a következő információkat adja 

meg: email-cím, vezetéknév és keresztnév, telefonszám, lakhely, weboldal, Facebook oldal, 

lakhely, számlázási cím, születési dátum. A Társaság nem felel a regisztráció során 

megadott adatok pontatlanságából eredő károkért. A regisztráció során megadott adatokat a 

felhasználó azonosítására, valamint a számla kiállítása céljából kezeli a Társaság.  

mailto:walkenergie@gmail.com


Az adatok pontosítását a felhasználó e- mailen, telefonon, illetve adatmódosító űrlapon 

keresztül kérheti a Társaságtól. A Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e- mail cím 

céges, üzleti használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott 

meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a Társaságtól. A honlap 

üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználó regisztrációját 

visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A 

Felhasználó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet. Felhasználó kifejezetten hozzájárul 

a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.  

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket, jelentkezéseket 

indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő 

panasszal, jogorvoslattal nem élhet. A megrendelés vagy jelentkezés véglegesítése előtt a 

Felhasználónak lehetősége van adatait ellenőrizni és javítani. Amennyiben a Felhasználó 

hibás adatokkal küldte el megrendelését, ezt a Társaság elérhetőségein e-mailben vagy 

telefonon jelezheti. Árak, fizetési feltételek a honlapon közzétett árak a végső fogyasztói 

árak, de a gépvásárlás esetén áfát nem tartalmaznak.  

A tanfolyamhoz tartozó vizsgák külön nem vizsgadíjkötelesek.  

Lehetséges fizetési módok:  

1. Banki átutalás (előre utalás). Erste Bank 11600006-00000000- 78067727 

2. Készpénzes fizetés (helyszínen a beiratkozáskor).  

A honlap bármely megrendelési vagy jelentkezési űrlapjának kitöltésével a Megrendelőt 

fizetési kötelezettség terheli. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tanfolyam kezdetéig, 

vagy annak első napján köteles kiegyenlíteni a képzés díját.  

 

 



Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele)  

A Megrendelő elküldi megrendelését vagy jelentkezését a honlapon található bármely 

űrlapon keresztül. A Társaság legfeljebb 48 órán belül e-mailen megküldi a Megrendelő 

részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket és egyéb feltételek, melyet 

a Megrendelő önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el. Amennyiben a Megrendelő 

nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Társaság megtagadja a megrendelés 

teljesítését.  

Elállási jog 

 A Megrendelő jogosult a jelentkezéstől számított 14 napon belül elállni. Ez esetben a 

Megrendelő 14 napon belül visszakapja a termék vagy szolgáltatás árának az addig 

befizetett teljes összegét. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tanfolyamok esetében 

Képzési Szerződés aláírását követően, amennyiben a Társaság teljesítette szerződéses 

kötelezettségeit, elveszíti az elállási jogát.  

Kedvezmények és akciók  

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre 

és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson. A 

kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem 

érvényesek. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges 

jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár. A 

Megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást. A 

termékekre – egyes esetektől eltekintve – nem vonatkozik garancia. A 14 napos elállási 

határidő után terméket nem vásárolunk vissza, befizetett összeget nem térítünk vissza. Az 

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon 

terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, 

jogorvoslattal, vagy pénzvisszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, 

szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.  



Az ajándékok nem válthatók pénzre.  

Tanfolyam és rendezvény-jelentkezés lemondása  

Élő tanfolyam/rendezvény előtti 3. napig a Megrendelő visszamondhatja a jelentkezési 

szándékát elektronikus, írásos formában (e-mailben), ebben az esetben a Társaság 

visszautalja 30 napon belül a program díját 

. Amennyiben a lemondást 3 napon belül jelzi a Megrendelő, a lemondott képzésre befizetett 

részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség, és az addig be nem fizetett tanfolyami díjat a 

Társaság kiszámlázza a Megrendelő részére, mivel a tanfolyamot a le nem mondott (3 

napon kívül lemondott) jelentkezésére tekintettel szervezi.  

Fotók és videófelvételek  

A Társaság az egyes képzésein és rendezvényein fotókat és videófelvételeket készíthet, 

amelyeken adott esetben a Felhasználó mint résztvevő szerepelhet. A fotók és 

videófelvételek felhasználásának joga kizárólagosan a Társaságot illeti meg. A fotó és 

videófelvételek korlátozás nélkül felhasználhatóak a Társaság által üzemeltetett 

weboldalakon, közösségi oldalakon és offline, azaz nyomdai reklámanyagokban 

közösségépítési, népszerűsítési és marketingcélokból. A Felhasználó a fenti feltételeket 

elfogadja és fotó vagy videóanyagokban való esetleges megjelenés esetén semmilyen jogi 

és anyagi követeléssel nem élhet.  

Panaszkezelés  

A Felhasználó a honlapon elérhető termékkel, szolgáltatással vagy Társaság 

tevékenységével kapcsolatos kifogásait az Ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül 

terjesztheti elő. 

 

 



Szellemi tulajdonjog 

A weboldalon és a WALKenergie Facebook oldalon közzétett tartalmak, szerzői jogvédelem 

alatt állnak, melynek jogosultja a szervező.  

Ezen tartalmak kereskedelmi célú felhasználására csak és kizárólag a WALKenergie oktatói 

státusszal rendelkezők számára engedélyezett. 

 

 Jelentkezési, részvételi feltételek: 

 

Hallgató az online forma kitöltésével jelentkezik a WALKenergie Hungary Kft. által 

meghirdetett képzésre.  

 

A jelentkezési lap elküldésével a Hallgató elfogadja, hogy: 

1. Az elméleti és gyakorlati ismereteket elsajátítja, az oktatáson lelkiismeretesen részt 

vesz, az elvárásoknak megfelelően felkészül, a tanulmányi kötelezettségeknek a 

legjobb tudása szerint eleget tesz. Az oktatási helyszín házirendjében foglaltakat  

magára nézve kötelezően elfogadja. 

2. A képzési díjat a jelentkezéskor kiválasztott módon – átutalással vagy készpénzben – 

megfizeti. 

3.  Szervező kizárja a képzésből azt a Hallgatót, aki a magatartásával zavarja a oktatás 

megtartását, aki a képzést önhibájából abbahagyja, aki a képzési díj megfizetésének 

a kijelölt határidőre nem tesz eleget. 

4. Kizárás esetén a Hallgató a WALKenergie Hungary Kft-vel szemben anyagi igényt 

semmilyen jogcímen nem támaszt, arról a jelentkezési és részvételi feltételek 

elfogadásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond, a befizetett tanfolyami díjat 

sem teljes egészében, sem részben a Szervezőtől vissza nem követeli. 

5. Ha a Hallgató bizonyítottan önhibáján kívül nem tud a képzésben részt venni, úgy az 

anyagi ügyek a Szervező és a Hallgató közötti külön megállapodás tárgyát képezi. A 

bizonyítási kötelezettség ezen esetekben kizárólag a Hallgatót terheli. 

6. A megkezdett képzés költsége nem fizethető vissza. A képzés a jelentkezés 

lezárásának napján válik megkezdetté. 



7. Szállás és ellátás, étkezés költségét a tanfolyami díj nem tartalmazza. Hallgató 

tudomásul veszi, ha ilyen irányú többletköltsége merülne fel, akkor azt maga köteles 

rendezni. 

8. A Hallgató tudomásul veszi, hogy WALKenergie oktató WALKenergie órát, csak 

WALKenergie márkájú gyaloglógépen tarthat. 

9. A Hallgatót a megszerzett képesítés és bizonyítvány nem jogosítja fel WALKenergie 

rendezvény megtartására, logók használatára, bizonyítvány kiadására. A 

WALKenergie védett márka, így ezekhez a forgalmazó, képző WALKenergie Hungary 

Kft kifejezett, írásos engedélyéhez van szükség. 

10. Tudomásul veszi, hogy a tanfolyam csak megfelelő létszám esetén indul el. 

 

A képző kötelezettségei: 

1. Kötelezettséget és felelősséget vállal a meghirdetett képzés megtartására, a képzés 

minőségére és az abban részt vevő oktatók szakmai felkészültségére. 

2. Biztosítja a Hallgató számára a képzéshez szükséges feltételeket. 

3. A Hallgató adatait az adatvédelmi törvényben előírt módon kezeli. 

4. Vállalja, hogy minden hallgató a kötelező képzés sikeres elvégzését követően – 

névre szóló, sorszámozott – a WALKenergie Kft által elismert bizonyítványt kap.  

 

Cégnév: WALKenergie Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 8095 Pákozd, Kossuth u.50. 

Cégjegyzékszám: 07-09-023180 

Képviselő: Szabóné Sümegi Bernadett 


