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A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) 

A fenntartható építészet – haladó továbbképzés c. online tanagyag megvásárlásának és 

felhasználásának 

Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 

 

1. Érvényes: A HuGBC mint Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) által a 
https://www.hugbc.hu/fenntarthato-epiteszet-halado-tovabbkepzes honlapon meghirdetett online 
tananyagok megvásárlására és felhasználására vonatkozóan. 

2. Az online tananyagok tárgya és részletei a https://www.hugbc.hu/fenntarthato-epiteszet-halado-
tovabbkepzes weboldalon közzétetteknek megfelelően. 

3. A tananyag vásárlói: azon természetes személyek, akik saját nevükben vagy jogi személyek nevében 
sikeres megrendelést adnak le a https://www.hugbc.hu/fenntarthato-epiteszet-halado-tovabbkepzes 
oldalon, és arról írásos (email) visszaigazolást kapnak.  

4. Az online tananyag megvásárlásának feltételei: 

a.) Megrendelés: a https://www.hugbc.hu/fenntarthato-epiteszet-halado-tovabbkepzes oldalon, 
melynek sikerességét a Szolgáltató visszaigazoló emailje igazolja.  

b.) A Szolgáltató megküldi a tananyag díjának befizetéséhez szükséges díjbekérőt a Megrendelés 
során megadott számlanévre és címre. A tananyag díjának kifizetése kizárólag banki átutalással 
történhez a Szolgáltatónak a díjbekérőn megnevezett bankszámlaszámára. 

c.) A tananyag díjának beérkezésekor a Szolgáltató megküldi a végszámlát és a tananyag 
elérhetőségének linkjét. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Szolgáltatót 
felelősség nem terheli. 

5. Tananyag díjak: A HuGBC a tananyagok mindenkor érvényes árait a 
https://www.hugbc.hu/fenntarthato-epiteszet-halado-tovabbkepzes oldalon teszi közzé, és fenntartja 
az árváltoztatás jogát. Szolgáltató az árváltoztatást a honlapján közzéteszi. 

6. Szolgáltató az online tananyagokat kizárólag a Vásárló számára, saját felhasználásra bocsátja 
rendelkezésre. Harmadik személynek nem adhatók ki, sem elektronikus, sem más adathordozón nem 
terjeszthetők, másolhatók. 

7. Adatvédelem: A Vásárló a regisztrációval kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató az általa 
megadott személyes adatait kizárólag „A fenntartható építészet – haladó továbbképzés” c. online 
tanagyaggal kapcsolatban a jövőben kapcsolattartáshoz felhasználja. 

8. A szerződés létrejötte: A szerződés elektronikus úton jön létre, a szerződés létrejöttéről a sikeres 
megrendelésről és fizetést követően egy-egy visszaigazoló e-mailt küldünk. A jelen ÁSZF tartalmazza a 
megrendelés általános feltételeit, melyet a vásárlás során a megrendelő elfogad. 

9. Amennyiben a Vásárlás a Szolgáltató hibájából nem jön létre, úgy a tananyag díját visszatéríti az 
ügyfélnek. Az ügyfélnek ebben az esetben Szolgáltató központi e-mail címén jeleznie kell a 
visszatérítési igényét. A Szolgáltató ezt követően kivizsgálja a visszatérítési igényt és 30 munkanapon 
belül - amennyiben az jogos - rendezi azt. 
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10. Egyéb feltételek: 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen Feltételekre a magyar jog az irányadó. 

http://www.hugbc.hu/

