Általános szerződési és felhasználási feltételek a
www.astroworld.hu/rontas oldalon nyújtott ingyenes
rontásvizsgálattal kapcsolatban
1. A Szolgáltató: Pappné Dorogi Ibolya egyéni vállalkozó (Székhelye: 4100 Berettyóújfalu,
Földesi u. 2/D, Nyilvántartási szám: 26219290, Adószám: 65709535129), későbbiekben
csak Szolgáltató.
2. Az Ügyfél: aki a www.astroworld.hu/rontas oldalon kéri az ingyenes rontásvizsgálatot, és a
későbbiekben – ha úgy dönt, erre nincs semmilyen kötelezettsége – kéri, azaz megvásárolja
a „Rontáslevétel mágiája” című e-bookot, későbbiekben csak Ügyfél.
3. Az a szolgáltatás során az Ügyfél az adatai önkéntes alapú megadásával hozzájárul ahhoz,
hogy a Szolgáltató egy kereskedelmi tartalmú üzenetet továbbítson számára a
rontásvizsgálat eredményével együtt. A rontásvizsgálat előre megírt módon, beavatkozás
nélkül működik. Az Ügyfél adatai harmadik félhez nem kerülnek.
4. Az Ügyfél nem kötelezett az ajánlott e-book megvásárlására.
5. A fizetés módja átutalás, amelyről minden információt az Ügyfél e-mailben kap meg. Ha
bármilyen kérdése van, úgy az e-mailben is feltüntetett ügyfélszolgálati telefonszámon,
valamint e-mail címen kérhet további tájékoztatást.
6. A szolgáltatást csak a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a
magyar jogszabályok szerint cselekvőképesek, azaz maguk köthetnek szerződést, vagy
tehetnek jogi nyilatkozatot.
7. A szolgáltatás nem minősül befektetési és pénzügyi tanácsnak. A rontáslevétel nem
garantálja az azonnali életminőség javulást, a pénzügyi helyzet azonnali rendbehozatalát, a
magánélet azonnali fellendülését, valamint az egészség helyrehozatalát sem. Viszont azt
garantálja, hogy hite szerint, a rontásvizsgálat segít abban, hogy a problémák
mérséklődjenek - nem korlátolt időn belül -, valamint a személynek erőt adva a nehézségek
legyőzéséhez.
8. A weboldalon megjelenő képek csak illusztrációk.
9. A weboldalon megjelenő név csak művésznév.
10. A Szolgáltató a szolgáltatásra pénz visszafizetési garanciát nem vállal (kivétel a jelenben
lévő jogszabályi határokon belül eső követelések esetén).
11. Az Ügyfél bármilyen kérdéssel az astroworld@t-online.hu, valamint a
rontas.astroworld@gmail.com és a 06 30 369 8357-es telefonszámon élhet.
12. A szolgáltatás igénybevétele a jelen dokumentum, azaz az Általános szerződési és
felhasználási feltételek a www.astroworld.hu/rontas oldalon nyújtott ingyenes
rontásvizsgálattal kapcsolatban elfogadását jelenti.
13. Jelen dokumentumot a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítást köteles az
Ügyfél számára a www.astroworld.hu/rontas oldalon elérhetővé tenni.
Berettyóújfalu, 2015. július 22.

