Könyv, e-book, e-tréning megrendelése esetén
Szerződési feltételek


Ez a megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési



kötelezettséggel jár.
Amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.



törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.
A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.)



Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
Ennek értelmében az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 14
napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékodat a
megrendeléstől számított 14 napon belül e-mailben jelezheted



(sikerutja@sikerutja.hu).
A szerződést a megrendelő űrlap kitöltésével és a "Megrendelés elküldése" gombra



való kattintással a Sikerútja Kft.-vel kötöd (6000 Kecskemét Ballószög 331/D)
Fizetési feltételek: Megrendelésed után azonnal visszajelzést küldünk a megrendelés




adatairól, valamint elküldjük a fizetési információkat.
A fizetési határidő 8 nap, ezt követően a helyedet másnak adjuk át.
Kérdéseidet a sikerutja@sikerutja.hu e-mail címen teheted fel, vagy telefonon a +36
70 29 87 860 számon.

Tréning megrendelése esetén
Szerződési feltételek


Ez a megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési



kötelezettséggel jár.
A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről is szóló, a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendelkező 45/2014. (II. 26.)



Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
A szerződést a megrendelő űrlap kitöltésével és a Jelentkezem gombra való
kattintással a Sikerútja Kft-vel kötöd. (6000 Kecskemét Ballószög 331/D, Asz:




14352056-2-03, Email: sikerutja@sikerutja.hu)
A számlát papír alapon postán küljük el.
Elfogadott fizetési módok: előre utalás, vagy banki befizetés.



A fogyasztót megilleti a 14 munkanapos elállási, illetve szerződés felmondási jog,
még a szolgáltatás teljesítése előtt. A szerződés felmondását, vagy a szerződéstől való
elállási szándékot egy egyszerű szöveges e-mailben jelezheted a



sikerutja@sikerutja.hu címre küldve.
A fogyasztó nem jogosult a 14 munkanapos elállási illetve szerződés felmondási
jogával élni, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
rendelkező 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § a) bekezdése értelmében.
A rendelet értelmében a tréning után már nem élhetsz a 14 napos elállási, vagy
szerződésfelbontási jogoddal, mert ez a jog a teljesítéssel egyidejűleg megszűnik.

