
Együttműködési ajánlat

1. Általános rendelkezések

1.1. Lotus Medical Trade Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: Budapest, Bokor utca 9-11. 13-
14.sz.üzlet, 1037, Cégjegyzék: 01-09-206602, Adószám: 12814051-2-41) a
továbbiakban: Vállalkozó nyilvános ajánlatot tesz közzé a közérzetjavító 
tanácsadási tréning szolgáltatások nyújtásáról.

1.2. A magyar Polgári Törvénykönyv 5.fejezet 30.paragrafus szerint ez a 
dokumentum együttműködési ajánlatnak minősül, ha azt az alábbiakban 
meghatározott feltételeket elfogadják, akkor az ajánlatot elfogadó 
természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Ügyfél) a Vállalkozó 
szolgáltatásáért e megállapodás feltételeinek megfelelően köteles a 
nyújtott szolgáltatásért fizetni. A Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások 
ellenértékének fizetése az ajánlat elfogadásakor esedékes, amelyet 
egyenértékűnek tekintünk a megállapodás megkötésével az ajánlatban 
meghatározott feltételekkel.

1.3. A fentiek alapján figyelmesen olvassa el a együttműködési ajánlat 
szövegét, amennyiben nem ért egyet az ajánlat bármely pontjával, akkor 
nem jön létre a közös együttműködés.

2. A szerződés tárgya

2.1. A Vállalkozó közérzetjavító tanácsadási szolgáltatásokat nyújt a 
Szolgáltatások és a Vállalkozó weboldalán közzétett aktuális árlistáknak 
megfelelően.

2.2. A közérzetjavító tanácsadást az Ügyfélnek személyesen vagy azonnali
üzenetküldő rendszeren keresztül nyújtják, a felek kölcsönös 
megállapodásával.

2.3. Az Ügyfél a Szolgáltatásokat a jelen Szerződés feltételeivel 
összhangban fizeti és fogadja el.

2.4. Ez a megállapodás és mellékletei a Vállalkozó hivatalos 
dokumentációját és az Ajánlat szerves részét képezik. 



3. A Szolgáltatások fizetésének módja:

3.1. A jelen Megállapodás szerinti szolgáltatásokért a fizetés a jelen 
Megállapodás által szabályozott módon történik.

3.2. A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a Szolgáltatás 
ellenértéke beérkezik a Vállalkozó számlájára: 
Lotus Medical Trade Kft., 1037 Budapest, Bokor utca 9-11.
Budapest Bank
HUF számla IBAN: HU72 1010 2103 4756 7400 0100 4000
EUR számla IBAN: HU71 1010 2103 4756 7400 0100 4309
SWIFT: BUDAHUHB

3.3. A Szolgáltatások kiegyenlítése általánosságban a Vállalkozó 
számlájára történő átutalással történik.

3.4. A szolgáltatások költségeit és a szolgáltatásokért fizetendő összeget a
Vállalkozó weboldalán, a http://metamorfozistrening.hu címen találja meg.

3.5. Átutalás esetén az Ügyfél a maga nevében utal bankszámlájáról a 
Vállalkozó számlájára, az átutalással kapcsolatos banki szolgáltatások és 
az utalással összefüggő minden díj és költség az Ügyfelet terheli..

3.6. Kizárólag az Ügyfél felel az általa teljesített kifizetések helyességéért.

3.7. A szolgáltatások ellenértéke 100% -ban előre fizetendő a tréning 
kurzus megkezdése előtt.

 

4. A szolgáltatások nyújtásának menete

4.1. Az ügyfél a Szolgáltatásért jelen ajánlat 3.1.-3.6. pontja szerint köteles
teljesíteni.

4.2. Átutalás esetén az Ügyfél tájékoztatja a Vállalkozót a befizetett 
összegről (összeg, dátum, a befizető adatai).

4.3. A Vállalkozónak joga van megtagadni az Ügyfél számára a 
tanácsadását, ha:

- az Ügyfél bármilyen pszicho-neurológiai kezelés alatt állt vagy áll

- megsérti a bűnügyi vagy etikai normákat

- áthidalhatatlan szervezési okok esetén

http://metamorfozistrening.hu/


A Vállalkozó minden esetben tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy mikor áll 
készen az adott helyzetben való együttműködésre.

4.4. Vállalkozó nem felelõs sem az Ügyfél, sem harmadik felek 
vonatkozásában az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatások minőségéért és
következményeiért, ha az Ügyfél elhallgatja a Vállalkozó elől, hogy 
pszicho-neurológiai kezelés alatt állt vagy áll és ha más releváns 
információkat elhallgatott illetve csak részlegesen közölt vagy azokat 
hamisan adta meg. 

5. A felek jogai, kötelezettségei és felelőssége

A vállalkozó köteles:

5.1. Jelen ajánlat és annak mellékleteiben meghatározott szolgáltatások 
nyújtására 

5.2. Tréning tartása az előírt ütemterv szerint. A meghatározott időpontok 
bármilyen okból történő megváltoztatása esetén a Vállalkozó köteles erről 
az Ügyfelet legkésőbb egy nappal az adott tréning időpontja előtt 
értesíteni.

5.3. Erre a tréningre vonatkoznak az anonimitás szabályai, kivéve azokat 
az eseteket, amikor olyan bűncselekményt követtek el vagy követhetnek 
el, amely a hatályos magyar jogszabályokba ütközik és üldözendő.
 
5.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos 
magyar Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen megállapodást az Ügyfél saját akaratával megegyezően, tiszta józan 
állapotában értelmezte és azt elfogadja, és a szolgáltatások 
ellenértékének átutalásával is megerősíti az elfogadási szándékát.

 


