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Future Fitness Kft. (https://futurebusiness.hu)

Future Business Jogi nyilatkozat

  

Future Business 

Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés
A Future Business felhasználási szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a Future Fitness Kft. (https://futurebusiness.hu)
(továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon/app-on (http://futurebusiness.hu, a továbbiakban: Future
Business ) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján / mobil alkalmazásán (http://futurebusiness.hu) és aldomainjein történő
jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető tartós adathordozón, a következő weboldalról:
https://www.futurebusiness.hu/aszf 

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatói adatok
A szolgáltató neve: Future Fitness Kft. (https://futurebusiness.hu) 

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszkezelés helye): 1239 Budapest, Pásztortáska Utca 2.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus
levelezési címe: info@futurefitness.hu

Cégjegyzékszám:  0109281030

Adószáma: 25539022-2-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Telefonszáma: +36304305731

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Tárhely.Eu Kft. +36 1 789-2-789 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Hatály és alapvetés:
1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az

irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
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szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok
kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. A jelen Szabályzat 2021. február 22. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult
egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek,
céggel kapcsolatos változások), mely módosítás esetén a Felhasználónak joga van a szerződéstől elállni, vagy azt
felmondani. A módosítások nem értintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításnak nincs
visszaható hatálya.

3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal / mobil alkalmazás, annak bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal / mobil alkalmazás terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a
Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

Általános rendelkezések
1. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, a

jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel.
2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal / mobil alkalmazás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes

figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.
3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal / mobil alkalmazás tartalmát bármikor módosítsa, vagy

hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

Szerzői jogok
1. Miután a http://futurebusiness.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a http://futurebusiness.hu

weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz
történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató
írásos hozzájárulása nélkül.

2. A http://futurebusiness.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás
esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának
valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes
reklámfelületeire.

3. Tilos a http://futurebusiness.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a
felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata,
amellyel a http://futurebusiness.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

4. A http://futurebusiness.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a
Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti
meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul
veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén
Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Felmondási jog
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának
szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

Adatvédelem
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://futurebusiness.hu/adatvedelem 

Egyéb rendelkezések
1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes
felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek
érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 
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3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem
tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli
nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely
lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott
feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala/mobil applikációja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik.
Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó
és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1)
bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi
lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. 

6. Szolgáltató a weboldalán található szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános
hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a
Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a
pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának
helyével kapcsolatos okok miatt.

8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő
indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a
2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

A Szolgáltatóra és a Felhasználóra vonatkozó felelősségi szabályok
Felelősség

Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon található információkat és a
Szolgáltató által kínált szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe.

Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon található információk nem minősülnek sem ajánlatnak, sem
tanácsadásnak, így ezek felhasználásából nem keletkeznek jogok és kötelezettségek a felhasználóra nézve. Felhasználó
tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kinált saját fintness stúdió nyitásával kapcsolatos szolgáltatás igénybevételére
külön szerződés irányadó. 

A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó által rendelkezésre bocsájtott hibás vagy valótlan adatok feldolgozásából
eredő károk tekintetében. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kizárólag olyan károk tekintetében felel, melyek
közvetlen ok-okozati összefüggésben vannak a Szolgáltató jogellenes és felróható magatartásával.

Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele vagy annak eredménye tekintetében a Felhasználót bármilyen kár vagy hátrány
érné, úgy a Szolgáltató ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja. 

A weboldalon található információk jóhiszeműen a Szolgáltató által kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag
tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A weboldalon
elhelyezett nem a Szolgáltatótól származó információk, hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag az
azt feltöltő személy tartozik felelősséggel.

Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján nem vállal arra garanciát, hogy a weboldalon található információk vagy szolgáltatás
igénybevétele bármilyen eredménnyel járhat a Felhasználóra nézve. Szolgáltató nem biztosítja a szolgáltatás
eredményességét, így nem felel azért, ha a szolgáltatás használata során a felhasználó nem érte el az általa kitűzött
eredményt vagy bevételt. 

Szolgáltató továbbá kizárja felelősségét:

mindazon károk tekintetében, amelyek a www.futurebusiness.hu oldalain elhelyezett információkból (leírások,
képek) származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. E rendelkezés a weboldalon elhelyezett
reklámokra és egyéb anyagokra is vonatkozik,
a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő
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szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ – törvényben meghatározott feltételek
fennállása esetén – tekintetében,
a weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való
megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve
kárért;
a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior)
a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott és üzemeltetett online felületen tett, nem tőle származó
felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének
elmaradásával, továbbá a weboldalon elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

A Szolgáltatással kapcsolatos esetleges jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között
együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében és fenntartja magának a
jogot, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy által elkövetett jogsértés esetén az illetékes hatóságnál bejelentést
tegyen. A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más
jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett
összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

A Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználó és harmadik személy vagy szerv között felmerült jogvitákba, bármilyen
vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. (a
Szolgáltató nem köteles beleavatkozni a Felhasználó és harmadik személy vagy szerv között felmerült jogvitába, azonban
a panasz a Szolgáltatóhoz is érkezhet)

Jogok

A Felhasználó által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé vagy feltölthetővé tett tartalmat a Szolgáltató
jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni továbbá az általa csak továbbított, tárolt,
hozzáférhetővé tett információt ezért a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes
tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A weboldalon található kifejezések tisztázása

„Önerőd háromszorosából” kifejezés egy közelítő meghatározása a stúdió nyitásához szükséges anyagi ráfordításnak,
mely hozzávelőlegesen 3 millió forint önerővel kalkulál. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy 10 millió forint alatt a
finanszírozást nem lehet intézni.

„Mivel foglalkozunk” Szolgáltató az együttműködés keretein belül minden tőle elvárhatót megtesz a felhasználók
kiszolgálása érdekében, de felelősséget csak a felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés keretei belül vállal a
vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően. 

„Gépeink” Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy különböző gépekre különböző jótállási idő vonatkozik. Van olyan
eszköz amire 1 év jótállást biztosítunk, és van olyan, amire 5 év jótállást adunk. A jótállási idő attól függ, hogy milyen
terméket vásárol az ügyfél.

„Kalkuláció” Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy az árkalkulációk a Szolgáltató eddigi tapasztalatai és a már
meglévő partnerek bevételei alapján lettek kalkulálva. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon
szereplő kalkulált árak csak tájékozatási célt szolgálnak. A kalkulált áraktól való eltérésért a Szolgáltató nem vonható
felelősségre.

„Finanszírozás” Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a Szolgáltató nem garantálja és nem vállalja a finanszírozás
elintézését. E körben kizárólag a finanszírozás közvetítésében és a finanszírozáshoz szükséges anyagok és dokumentumok
összeállításában működhet közre, azonban erre kötelezettsége nincs, így felelősségre sem vonható. 

 

Budapest, 2021. február 22. 
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