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Általános szerződési feltételek 

 

A jelen ÁSZF tartalmazza az prestigetabor.hu (továbbiakban Webáruház) használatának, valamint a 

Prestige Tánc és Sportegyesület szolgáltatásainak  igénybevételének feltételeit. 

 

A jelen ÁSZF tartalmazza a  

 Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a 

Szolgáltató (Prestige Tánc és Sportegyesület) és a vásárló között.  

 Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Prestige 

Tánc és Sportegyesület szolgáltatásait.  

 

 

A weboldal üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: 

Az egyesület adatai:  

 Név: Prestige Tánc és Sportegyesület 

 Székhely: 1133 Bp., Dráva u. 5/C, 7/18 

 Bankszámlaszám: MAGNET BANK 16200010-10089916 

 Adószáma: 19100775-1-41 

 cégjegyzékszám: 01-02-0017038 

 statisztikai számjele: 19100775-9312-521-01  

 Fővárosi Bíróság nyilvántartási száma:01-02-0017038 

 

 

Áruház adatai: 

E-mail: info@prestigetabor.hu 

Web: https://prestigetabor.hu/ 

 

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása 

A regisztráció, illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait 

igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található 

https://maps.google.com/?q=1133+Bp.,+Dr%C3%A1va+u.+5/C&entry=gmail&source=g
mailto:info@prestigetabor.hu
https://prestigetabor.hu/
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jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF 

szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között. 

Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház 

szolgáltatásait. Nem küldhet megrendelést sem. 

 

A megrendelés lépései: 

 

 A kosár használata 

 A megrendelés összeállítása 

 Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja 

 A megrendelés elküldése 

 A megrendelés visszaigazolása 

 

Az adásvételi szerződés létrejötte: 

Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalán, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben 

visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a 

megrendelés megérkezését visszaigazoló e- mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor 

a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a 

szolgáltatást igénybe venni.) 

 

A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra 

Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.  

 

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja.  

 

A szolgáltatás lényeges tulajdonságai 

A szolgáltatás lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain. 

 

Árak 

A Webáruházban közzétett árak ÁFA mentes árak. 
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Fizetés ideje: 

A díjbekérőn feltüntetett időpontig. 

 

Lehetséges fizetési módok 

Átutalás az emailben megkapott megrendelés visszaigazolásban szereplő adatok alapján.  

Utalással, vagy az egyesületi számla számra történő befizetéssel. 

 

Az egyesület tábori szolgáltatásait csak akkor lehet igénybe venni, ha megtörtént a termék 

megrendelés az on-line felületen, a részvételi díj kifizetésre került a fizetési határidőig, valamint 

a szülői nyilatkozat leadása megtörtént a tábor első napján a regisztrációs asztalnál  

 

További adatok: 

 

 utalással az egyesület bankszámla számára (a díjbekérő szám az utalás közleményében 

feltüntetve) 

 A táborban csak akkor vehet részt gyermeke, ha a tábor díja előre ki lett egyenlítve. 

 Utólagos fizetés nincsen. 

 A díjbekérő kiegyenlítése után a regisztráció során megadott email címre a számla elküldésre 

kerül. 

 A kedvezményesen megrendelt táborok részvételi díját a díjbekérőn feltüntetett 

határidőn belül szükséges átutalni. A kedvezményes időszakban megrendelt, de ki nem 

fizetett tábort nem tudjuk fenttartani. 

 Testvérkedvezmény: Az első gyermek részvételi díja teljes. Utána a 2. 3. gyermek és így 

tovább -10 %  kedvezményt kap.  

 Több táborba történő jelentkezés esetén, a 2. 3 tábor részvételi díjából -10 % kedvezményt 

biztosítunk. 

 

Visszamondással, betegséggel kapcsolatosan: részleteket lásd a tábor weboldalán az 

ajánlatban. 

 

Budapest, 2021. január 10. 


