Üzleti szabályzat
Érvényes 2014. május 13-tól
Jelen Szabályzat szempontjából Felhasználó minden olyan magánszemély vagy vállalkozó,
aki megtekinti és regisztrál a Weblapon, illetve aki étrendet állít össze (a továbbiakban:
Felhasználó). A Felhasználó a regisztráció után elérhető aloldalak (a továbbiakban:
Szolgáltatás) használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el
a jelen Szabályzatot, továbbá a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatának rendelkezéseit. Az
Adatvédelmi Szabályzat jelen Szabályzat részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel
értelmezendő.
A wayoflife.hu, mint Török Balázs Imre, Születési hely: Budapest (MAGYARORSZÁG)
Születési idő: 1989, február 01. Szig.szám: 519288KA (továbbiakban: Szolgáltató) által
működtetett internetes site wayoflife.hu (továbbiakban: Weblap) domain név alatt,
tiszteletben tartja a szólás-, a véleménynyilvánítás- valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra,
hogy a Honlapon megjelenő tartalom teljes mértékben megfeleljen a jogszabályi előírásoknak
és a jó ízlés határait betartsa.
A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weblap, és a Weblapon igénybe vehető
Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak
folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Szolgáltató nem vállal
felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltató érdekkörén
kívül eső, neki nem felróható technikai leállás, szünet, vagy alkalmazások vagy programok
okoznak.
I. Korlátozások és tilalmak:
A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, előzetes
figyelmeztetés nélkül törölni a Felhasználót amennyiben jelen Szabályzat bármely
rendelkezése megsértését észleli, illetve amennyiben a Felhasználó magatartását
tisztességtelennek tartja, vagy egyébként felmerül annak gyanúja, hogy a Felhasználó által
készített étrend megtévesztő információt tartalmaz, illetve a jó erkölcsbe ütközhet.
A Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a
jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó
a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy
tisztességtelen célokra használja, a Szolgáltató jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre
vonásához szükséges lépéseket. A Szolgáltató a hatályos jogszabályok alapján együttműködik
a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Tilos a Weblapon olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a
Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy
szolgáltatásainak megítélését sértheti.
Tilos bármilyen olyan alkalmazás vagy program használata, amellyel a Weblap módosítható,
vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Tilos
minden olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba
ütköző módon történő felhasználását, vagy a Weblap üzemeltetéséhez használt szerverek
leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti.
Tilos a Weblap jelen Szabályzat rendelkezésébe ütköző használata, továbbá tilos minden
olyan felhasználás, amely sérti harmadik személyek, vagy a Szolgáltató szerzői vagy egyéb
jogait.
A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy mivel a Weblap tartalmának hitelessége és
valódisága a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat, így nem vállal felelősséget a
Weboldalon megjelenő tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában,
továbbá nem vállal felelősséget a Felhasználók által készített étrendekért.

II. Jogok és kötelezettségek:
A Felhasználók jogai és kötelezettségei:
a) A Felhasználó tudomásul veszi , hogy a Honlapon a Szolgáltató által elérhetővé tett
tartalom szerzői jogi védelem alatt áll.
b) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a wayoflife.hu-n megjelenő vagy ott tárolt
tartalmakkal kapcsolatos szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét
szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával
velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes
többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő
lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy
hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
c) A Felhasználó elfogadja, hogy az általa megszerkesztett és a wayoflife.hu oldalon rögzített
étrendeket a Szolgáltató felhasználja és megjelentesse készítő neve és e-mail címe feltüntetése
nélkül.
d) A Felhasználó elfogadja, hogy a wayoflife.hu rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket
küldhet a regisztrációkor megadott e-mail címére.
e) A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató üzeneteket küldhet a regisztrációkor megadott
e-mail címére, tájékoztatás, hírlevél illetve reklám céljából.
A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:
a) A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a weboldalon megjelenő információk hitelességét,
beleértve az étrendtervezőben működő tápanyagtáblázat adatait.
b) A Szolgáltatónak jogában áll, hogy a jelen Szabályzat előírásaiba ütköző tevékenységet
folytató Felhasználókat - akár ingyenes, akár valamilyen formában fizetős szolgáltatások
használatáért - a Felhasználó előzetes értesítését követően törölje. Az értesítés egy levél
formájában a regisztrációkor megadott e-mail címre fog érkezni.

c) A wayoflife.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai
és egyéb megoldások, a wayoflife.hu által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb
megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok
tekintetében minden jog a Szolgáltatót illeti.
d) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a wayoflife.hu oldalon a Felhasználók által
szerkesztett étrendeket felhasználja és megjelentesse a készítő neve és e-mail címe
feltüntetése nélkül.
e) A Szolgáltató arra törekszik , hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb
színvonalon tartsa.
f) Az internetes böngészőprogramok sokféleségéből és működéséből adódó hibákért a
Szolgáltató nem vállal felelősséget.
g) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy
megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra,
illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.
h) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók által elkészített étrendekért.
i) A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által
megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek
felelősségre vonása érdekében.
j) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó által elkövetett jogsértések
esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye.
k) A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés,
vagy bármilyen más jogcímen esedékes összeg bármely állami vagy nem állami szerv vagy
személy részére történő megfizetésére kötelezik, úgy a jogsértővel szemben mind a
Szolgáltató által kifizetett összegek megtérítése érdekében, mind ezen túlmenően teljes
kártérítési igénnyel lép fel.

III. Díjak és számlázás, profil megszüntetése:
1.) Díjmentes szolgáltatások
Regisztráció, információt nyújtó aloldalak (Kezdőoldal, Edzéstervek, Kislexikon, Használati
útmutató, GYIK), egyéb marketing célú megkeresések, ajánlatkérés, levelezés.
2.) Díjköteles szolgáltatások
A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a wayoflife.hu internetes lap egyes
szolgáltatásainak igénybe vétele esetén szolgáltatási díjakat számoljon fel. Az ilyen típusú
szolgáltatások listája és a szolgáltatások díjtételei és az egyes díjtételek külön szabályai a
wayoflife.hu aktuális díjszabásában tekinthetőek meg. A wayoflife.hu díjszabása az alsó
menüsorban található Díjszabás menüpont alatt érhető el.
a) A Szolgáltató jogosult az aktuálisan közölt díjszabása díjtételeit módosítani, illetve a
díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban köteles
felhasználóit tájékoztatni, legalább 15 naptári nappal a módosítás hatályba lépését
megelőzően.
b) A Szolgáltató papíralapú számlát készít és állít ki. A Szolgáltató papíralapú számlát készít,
ebben a formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére csak ebben a
formában mutatható be. Ezért a Felhasználónak, mint adóalanynak a kiküldött papíralapú

számlát az elévülési idő végéig meg kell őriznie. A Felhasználó a papíralapú számla jelen
pont szerinti kiállításához visszavonhatatlanul hozzájárul.
c) A kiállított számlák fizetési határideje tizennégy (14) naptári nap. A fizetés teljesítési napja
a Szolgáltató számláján lévő jóváírás napja.
A számla rendezése történhet átutalással, vagy egyéb a Szolgáltató által biztosított fizetés
útján, a Felhasználó választásának megfelelően. A banki átutalás költségei a Felhasználót
terhelik.
d) A kiküldött elszámolással kapcsolatos módosítási igényeket a Felhasználó a számlán jelzett
fizetési határidőn belül jelentheti be. Ennek elmulasztása esetén további egyeztetésre,
számlareklamációra nincs lehetőség.
Amennyiben a Szolgáltató által kiküldött számla rendezése nem történik meg a számlán
jelzett fizetési határidőn belül, a Szolgáltató, ideiglenes tiltás alá helyezi a wayoflife.hu fizetős
szolgáltatását, amiről email üzenet formájában tájékoztatja a Felhasználót és fizetési
felszólítást küld a regisztrációkor megadott e-mail címre. A fizetési határidő lejártát követő 7.
napon újabb fizetési felszólítást küld email üzenet formájában a Felhasználónak. A
jogosultságok tiltásának feloldására kizárólag a kötelezettségek rendezését követően kerülhet
sor. A második fizetési felszólításon szereplő fizetési határidő túllépésének 7. napján a
fennálló kötelezettségeket a Szolgáltató követelésbehajtó partnereihez adhatja át behajtásra. A
követelésbehajtás költségei a nem fizető ügyfelet terhelik, amelyek a követelésbehajtó partner
által kibocsátott számlán jelennek meg terhelésként. A követelésre átadott összeget kizárólag
a követelésbehajtó partnernek az általa kiállított számla alapján lehet kiegyenlíteni! A
követelésbehajtás eredménytelensége esetén a Szolgáltató bírósági úton érvényesítheti
követelését.
A fizetési felszólítást a Szolgáltató a Felhasználó által a regisztrációs adatoknál megadott email címre küldött e-mail útján teszi meg, mely írásbeli értesítésnek minősül.
e) A Felhasználó és a Szolgáltató, mint felek, esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően
kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos
illetékességét. A jelen Szabályzat és a Szolgáltató által működtetett wayoflife.hu weboldal a
magyar jog irányadó.

IV. Felelősség kizárása:
1.) A wayoflife.hu oldalon készített étrendek tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli a
felelősség. A Szolgáltató és a wayoflife.hu üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon
vagyoni és nem vagyoni károk és egészségi vagy bármilyen egyéb hátrányok vonatkozásában,
amelyek a wayoflife.hu oldalain készített étrendekből származnak, beleértve a harmadik
félnek okozott károkat is.
2.) A Szolgáltató nem vállal felelősséget:
a) az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a
jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik
személynek okozott jogsérelem, illetve kárért;
b) a szolgáltatáshoz való hozzáférés megtagadása révén keletkezett kár megtérítéséért;
c) a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés
nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből eredő károk megtérítéséért;
d) a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károk megtérítéséért;

e) egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
f) Felhasználónál vagy harmadik személyeknél a szolgáltatások igénybevétele kapcsán
bekövetkezett eredő esetleges vagyoni vagy nem vagyoni kár megtérítéséért;
3.) A wayoflife.hu szolgáltatásait a Felhasználó kizárólag a saját felelősségére használhatja.

V. Egyéb rendelkezések:
1.) A wayoflife.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a változtatás jogát mind az általuk
üzemeltetett weboldal tartalma és kialakítása, mind, pedig az azokon szereplő hirdetések,
reklámok és egyéb anyagok tekintetében.
2.) Fenntartják továbbá a hirdetések, reklámok és egyéb, a wayoflife.hu oldalain a
Felhasználók vagy mások által elhelyezett tartalmak törlésének jogát az alábbi esetekben:
3.) Egy adott e-mail címmel csak egy Felhasználó regisztrálhatja magát.
4.) A wayoflife.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy a Felhasználók által
készített étrendeket felhasználhassa és megjelentesse a készítő neve és e-mail címe
feltüntetése nélkül.

VI. Záró rendelkezések
Szolgáltató bármikor jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás
formájában a nyitó oldalon vagy hírlevélben tájékoztatja a Felhasználókat. A Felhasználó, email küldése keretében (szabalyzat@wayoflife.hu) visszautasíthatja jelen Szabályzat
módosítását, a levelet a regisztrációkor megadott e-mail címről kell küldenie, az üzenetnek,
pedig tartalmaznia kell, hogy nem fogadja el a módosítást. Ebben az esetben a módosítás
elutasítása egyben a Felhasználó általi felmondásnak minősül, és a Szolgáltató jogosult a
Felhasználó profilját az oldalról eltávolítani.
Védett tartalom
A Szolgáltatás bármely eleme, valamint a Weblapon a Szolgáltató által elérhetővé tett
tartalom szerzői jogi védelem alatt áll.
A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a
Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson,
képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a
személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és
kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a
Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
Azonnali eltávolítás joga
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Védett tartalom részben foglaltak megszegése esetén
az adott Felhasználót azonnal eltávolítsa a regisztrált felhasználók közül, és egyben törölje a
már elkészített étrendjeit.

Adatbázis védelme
A Weblapon szereplő minden egyes információ, beleértve az egyes felhasználói étrendek
(Adatbázis) szerzői jogi védelem alatt áll, amelynek jogosultja a Szolgáltató. Bármely
elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele - a Szolgáltató kifejezetten erre
irányuló felhasználási engedélye nélkül - polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga
után.

