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1. A https://redlotus.hu/ oldal és minden aloldala – továbbiakban Red Lotus
oldal Mészáros Krisztina tulajdona.

Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő: Mészáros Krisztina Vivien
Cím: 1163 Budapest, Védő utca 5/C 4/58
Adószám: 54913978-1-42
E-mail: info@redlotus.hu
Honlap: www.redlotus.hu

2. A megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, melyek fizetési
kötelezettséggel járnak a megrendelőre/vásárlóra nézve.
3. Az ingyenesen letölthető anyagok regisztrációja nem minősül szerződésnek, így fizetési
kötelezettséggel sem járnak.
4. A szerződést a megrendelő űrlap kitöltésével és a megrendelés véglegesítése gombra való
kattintással Mészáros Krisztinaával kötöd.
Székhely: 1163 Budapest, Védő utca 5/C 4/58.
Kapcsolat: info@redlotus.hu  
5. A számlázás elektronikusan történik és a regisztrációkor megadott e-mail címre küldjük meg az
elektronikus számlát. Papír alapú számlát nem áll módunkban kiállítani, sem postázni.
6. A panaszkezelés e-mailben történik. Bármilyen megoldandó helyzet, észrevétel jelzését erre az
e-mail címre kell küldeni: info@redlotus.hu

Elfogadott fizetési módok: banki átutalás, vagy banki befizetés,

1.) A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE ELŐTTI ESETBEN 
 
A magánszemély fogyasztót megilleti a 14 munkanapos elállási, illetve szerződésfelmondási jog,
még a szolgáltatás teljesítése előtt. A szerződés felmondását, vagy a szerződéstől való elállási
szándékot szöveges e-mailben kell jelezni az info@redlotus.hu e-mail címre megküldve. A
tárgymezőbe szerepeljen a „lemondás”, vagy „elállás”, a levél szövegében pedig a megrendelés
időpontja, a megrendelő neve, és az a tény, hogy eláll a szerződéstől.
 
Összegezve: A zárt webfelült regisztrációja, és  letölthető fájlok a vásárlóhoz való eljuttatása
ELŐTT, a fogyasztó bármikor elállhat a szerződéstől. Amint megérkeznek a letölthető fájlok a fo-
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gyasztó e-mail fiókjába, és amint megtörténik a regisztráció a zárt
webfelületre, onnantól fogva megszűnik az elállás lehetősége, a teljesítés
megtörtént.
 
A nem magánszemély, cégnévre/vállalkozásnévre kiállított számlát kérő
ügyfeleket a törvény értelmében nem illeti meg a 14 napos elállás joga.

2.) A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE UTÁNI ESETBEN
 
Ebben az esetben a magánszemély, a fogyasztó nem jogosult a 14 munkanapos elállási illetve
szerződésfelmondási jogával élni. Az online képzések esetében a képzés megkezdésével – azaz a
zárt oldalra történő regisztrációval – megszűnik az elállása joga, mivel a teljesítés megtörtént. Ha a
postafiókodba megérkezett a fájlokat  tartalmazó e-mail, akkor már nem élhetsz a 14 napos elállási,
vagy szerződésfelbontási jogoddal, mert ebben az esetben is a teljesítéssel egyidejűleg megszűnik
az elállás joga.
 
Kivétel ez alól az a termék, amelynek leírásánál külön szerepel a 14 napos pénzvisszafizetési
pénzvisszafizetési garancia kitétel.
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SZERZŐI JOGOK

Érvényes: 2020. március 15-től, visszavonásig.
 
Budapest, 2020.03.15.

A Red Lotus online és személyes tréningjeinek, anyaginak és minden szellemi termékének a
tulajdonosa: Mészáros Krisztina.

ELÉRHETŐSÉGEK

E-mail cím: info@redlotus.hu
 
Telefon: 06304546547


