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SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

Amely létrejött egyrészről: 

 

Név:   BodyWakes Hungary Kft. 

Cégjegyzékszám: 01-09-275970 

Székhely:  1044 Budapest, Megyeri út 53. 

Adószám:   25452318-2-41 

Képviseli:  Szántai Zsolt ügyvezető        

a továbbiakban, mint „Szolgáltató” 

 

másrészről 

 

Név:   ………………………………. 

 

Lakcím:  ………………………………. 

 

Anyja neve:  ………………………………. 

a továbbiakban, mint „Megrendelő”, 

 

(Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban külön-külön „Fél” és együttesen a „Felek”) 

 

között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint. 

 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1.1. Megrendelő jelen szerződéssel megrendeli a Szolgáltató Anyagcseretípus 

meghatározáson alapuló táplálkozási tanácsadás és táplálkozási program szolgáltatását (a 

továbbiakban: „Szolgáltatás”), Szolgáltató pedig vállalja a Szolgáltatás jelen szerződés szerinti 

nyújtását. 

 

 

2. DÍJAZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

2.1. Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a Szolgáltatás ellenében nettó 39.900 Ft, azaz 

nettó harminckilencezer-kilencszáz forint egyszeri díjra jogosult (a továbbiakban: „Díj”).   

 

2.2. Felek kijelentik, hogy a Megrendelő a jelen szerződés megkötését megelőzően a 

Szolgáltatásra történő időpontfoglalással egyidejűleg banki átutalással megfizetett Szolgáltató 

részére 39.900 Ft, azaz harminckilencezer-kilencszáz forint teljes összeget (a továbbiakban: 

„Díj”) 

 

2.3. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatás jelen szerződés 3. pontjában meghatározott 

tartalmán túlmutató minden kontroll mérésért, illetve konzultációért a Megrendelő 

alkalmanként további nettó 20.000 Ft-ot, azaz húszezer forintot fizet Szolgáltató részére. 

 

 

3. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 
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3.1. A Szolgáltatás az alábbiakat foglalja magában: 

3.1.1. 2 órás online táplálkozási tanácsadás anamnézissel, táplálkozási- és hormontípus 

(anyagcseretípus) speciális kérdőívek és módszerek általi feltérképezéssel 

3.1.2. a tanácsadást követően egy héten belül egészségmentor által e-mailben 

megküldött egy hetes mintaétrend receptekkel, recept leírásokkal, bevásárló 

listával; 

3.1.3. e-mailen keresztüli kapcsolattartás a tanácsadástól számított 12 hónapon 

keresztül, szükség esetén telefonos kapcsolattartás; a Megrendelő e-mailjeire 

egy héten belüli válaszadás; 

 

4. TELJESÍTÉS HELYE 

 

4.1. A Szolgáltatás nyújtására a Szolgáltató alábbi módon kerül sor: 

 

☐  Online – zárt Zoom rendszeren keresztül 

 

 

 

5. PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA 

 

5.1. Szolgáltató vállalja, hogy a Díj teljes összegét visszafizeti Megrendelő részére, 

amennyiben Megrendelő a 3.1.1. szerinti tanácsadás időpontját követő 3 hónapon belül írásban 

(e-mailben vagy postai úton) bejelenti Szolgáltató részére, hogy nem elégedett és mely okból a 

Szolgáltatással, továbbá, hogy a jelen pont szerinti pénzvisszafizetési garancia lehetőségével 

élni kíván.  

 

5.2. Szolgáltató a Megrendelő bejelentésétől számított 30 napon belül köteles visszatéríteni 

a Díj összegét a Megrendelő által megjelölt bankszámlára történő átutalással. 

 

5.3.  Megrendelő tudomásul veszi, hogy a pénzvisszafizetési garancia érvényesítése esetén 

a jelen szerződés szerinti további szolgáltatások igénybevételére nem jogosult. 

 

 

6. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

 

6.1. Jelen szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba és a Szolgáltatás időtartamára 

jön létre. 

 

 

7. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 

7.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződést és az ehhez kapcsolódó 

minden olyan know-how-t, információt és dokumentumot, ami a szerződés teljesítésével 

összefüggésben merül fel - így különösen a 3.1.2. pont szerinti mintaétrendet -, titkosnak 

tekintik, és harmadik személyek részére nem szolgáltatják ki. A titoktartási kötelezettség jelen 

szerződés megszűnését követően is fennáll. A titoktartási kötelezettséget megszegő Fél köteles 

megtéríteni a másik Felet ennek kapcsán ért összes kárt. 
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8.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

8.1. A jelen szerződés a Feleknek a jelen szerződés tárgyában kötött teljes megállapodását 

tartalmazza, és hatálytalanít a Felek között a tárgyban létrejött minden esetleges korábbi – akár 

írásos, akár szóbeli – szerződést. 

 

8.2. A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség 

jogkövetkezményeit csak e rendelkezésekre kell alkalmazni, az érvénytelenség a szerződés 

többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi 

rendelkezések lépnek feltéve, hogy a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is 

megkötötték volna. 

 

8.3. Jelen szerződés bármely módosítása vagy kiegészítése csak írásban és csak akkor 

hatályos, ha azt a Felek aláírták. 

 

8.4. A Felek jogvita esetén a Polgári Törvénykönyv, illetve az egyéb a vonatkozó magyar 

jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

8.5. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban 

békés úton, közös megegyezéssel rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy Felek 

az esetleges jogviták eldöntésére kikötik Megbízó székhelye szerinti illetékes bíróság 

kizárólagos hatáskörét. 

 

8.6. Egyik Fél sem jogosult a jelen szerződésből származó bármely jogát vagy 

kötelezettségét a másik Fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül átruházni. 

 

 

A Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

írták alá. 

 

 

Kelt: ………………………………………. 

 

 

  
…………………………….. 

Szolgáltató 

BodyWakes Hungary Kft. 

képviseli: Szántai Zsolt ügyvezető 

…………………………….. 

Megrendelő 

 

 

 

 

 


