
Általános Szerződési Feltételek 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 
online.legyfitt.hu 
hatályos: 2020.06.10-től 
Tartalomjegyzék 
Általános szerződési feltételek 
Felelősségi nyilatkozat 
Preambulum 
Impresszum, fogalmak, jogszabályok 
A szerződés nyelve, formája 
Az ÁSZF hatálya 
Árak 
Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek 
Szerzői jogok 
Részleges érvénytelenség, magatartási kódex 
A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás 
Az adatbeviteli hibák javítása 
Eljárás hibás ár esetén 
A honlap használata 
Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 
Fizetési módok 
Teljesítési határidő 
Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés 
Felelősségi nyilatkozat: 
Kérlek, mielőtt bármilyen edzésprogramba kezdesz, konzultálj 
szakemberrel! Edzéseink kizárólag egészséges embereknek szólnak, ha 
bármilyen mozgásszervi vagy egyéb egészségügyi problémád van, nem 
javasoljuk a részvételt mozgás-programjainkon. 
Az oldalunkon elérhető edzéseken vagy edzésprogramokon való részvétellel 
beleegyezel abba, hogy ezt saját felelősségedre teszed, önkéntesen veszel 
részt ezekben a tevékenységekben. Vállalod a sérülés kockázatát, és azt is, 
hogy a Légy Fitt Kft. és edzői ezzel kapcsolatban semmilyen módon nem 
vonhatók felelősségre, az nem a mi gondatlanságunk eredménye. 
Preambulum 
Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel 
meg bizalmával! 
Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen 
dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen 
ÁSZF tartalmát! 
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az 
egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, 
úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott 
elérhetőségeken! 
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Fogalmak 
Felek: Eladó és Vevő együttesen 
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén 
kívül eljáró természetes személy 
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak 
minősül 
Honlap: online.legyfitt.hu weboldal, amely távollévők közötti 
kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül 
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés 
igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés 
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, 
amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – 
szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a 
címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett 
hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes 
hozzáférést biztosító eszköz 
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a 
szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett 
távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül 
úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek 
kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt 
alkalmaznak 
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és 
értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog vagy 
immateriális tulajdon, mely a Szerződés tárgyát képezi 
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége 
körében eljáró személy 
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő 
személy 
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a 
továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, 
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés 
megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak 
hiányában önként vállal, valamint 
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás 
Vonatkozó jogszabályok 
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről; 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre 



vonatkozó kötelező jótállásról; 
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti 
szerződések részletes szabályairól; 
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés 
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények 
intézésének eljárási szabályairól 
 
A szerződés nyelve, a szerződés formája 
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. 
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt 
szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja. 
 
Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása 
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű 
jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek 
(a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további 
tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen 
ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés 
létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési 
feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának 
feltételeit. 
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF 
rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön 
elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és 
az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi. 
A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei 
között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit 
minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a 
honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már 
addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. 
 
Árak 
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Az áraink bruttó árak, forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t. A 
megjelenített bruttó árak 27%-os ÁFA tartalommal rendelkeznek. 
 
Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek 
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos 
fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 
Telefon: 06204888026 
Internet cím: https://online.legyfitt.hu 
E-mail: info@legyfitt.hu 
Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a vevői panaszt legfeljebb tizenöt 
napon belül orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, 
vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az 
azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és 
annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-
ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és 
átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma 
esetén. 



Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói 
jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési 
lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: 
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó 
fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a 
lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását 
követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A 
fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint 
illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: 
http://jarasinfo.gov.hu/ 
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó 
követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári 
Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. 
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. 
Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is 
fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a 
fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy 
rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az 
illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület 
illetékes. 
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség 
terheli. 
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 
http://www.bekeltetes.hu 
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető 
el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 
 
Szerzői jogok 
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) 
bekezdése értelmében a weboldal és annak tartalma szerzői műnek minősül, 
így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) 
bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres 
megoldások, számítógépes programalkotások engedély nélküli felhasználása, 
illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak 
bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen 
anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a 
weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. 
 
Részleges érvénytelenség, magatartási kódex 
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a 
szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás 
rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. 
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 
 
A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás 
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes 
termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon 



található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk. 
 
Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért 
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan 
lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a 
vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a 
bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, 
hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan 
kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül 
számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul 
veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul 
megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az 
Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét 
kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a 
postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének 
hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 
 
Eljárás hibás ár esetén 
Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. 
Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll 
módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron 
értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés 
közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt 
automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat 
elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi megrendelés esetén 
az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a 
helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által 
közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez 
esetben nem jön létre szerződés a felek között. 
 
A honlap használata 
A Termék kiválasztása 
A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki az egyes 
termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, árát. 
Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A 
termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. Felhívjuk figyelmét, hogy az 
esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! 
Kosárba helyezés 
A Termék kiválasztása után Ön a “Kosárba” gombra kattintva helyezhet – 
tetszőleges számú – terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- 
vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem 
minősül ajánlattételnek. 
Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos 
abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön 
számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban 
melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn 
megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a 
megrendelés véglegesítéséig – a “Rendelés véglegesítése” gomb 
megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek 
eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, 



illetve a kívánt termékszám megváltoztatható. 
Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a 
„Tovább a kosárhoz” gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné 
ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy 
kattintson a „Vissza a termékhez” gombra! 
A Kosár megtekintése 
A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár” ikonra 
kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a 
kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát 
megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását 
követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő 
információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is. 
Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba 
helyezni, úgy a „Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást. 
Vásárlói adatok megadása 
„Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, 
illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által 
fizetendő teljes vételár. A termék természetéből adódóan szállítási módot 
nem kell megadni. 
A „Felhasználói adatok” szövegdobozban e-mail címét, a „Számlázási 
információ” szövegdobozban teljes nevét, címét, telefonszámát tudja 
megadni. A ”Szállítási információ” szövegdobozban a rendszer 
automatikusan a „Számlázási információ” során megadott adatokat tárolja.  
A rendelés áttekintése 
A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő 
lépéssel” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a 
„Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és 
visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel” gombra 
kattintás esetén Ön a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja 
összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a 
felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő 
összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” 
gombra kattint). 
A rendelés véglegesítése (ajánlattétel) 
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön 
által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen 
szerepelnek, úgy a „Megrendelem” gombra kattintva zárhatja le 
megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó 
részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya 
alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés 
az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő 
elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint 
Ön a „Megrendelem” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, 
hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen 
ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga 
után. 
 
Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 
Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a 
jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza 



az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. 
Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az 
Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-
mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett 
ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre. 
 
Fizetési módok: 
Bankkártyás fizetés – Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén 
keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak 
el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank 
felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013 
Teljesítési határidő 
A megrendelt tartalomhoz való hozzáférést a fizetési folyamat sikeres 
lezárása és a regisztrációt követően a rendszer automatikusan biztosítja a 
terméknél megjelenített időtartamig. 
 
Előfordulhat, hogy a biztosított tartalom elérését a vevő elégtelen technikai 
háttere (számítógép hardver és szoftver felkészültsége) akadályozza. Ebben 
az esetben vevő nem jogosult visszatérítésre. 
Elállási jog: 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szerint a fogyasztó nem 
gyakorolhatja az elállási jogát a nem tárgyi adathordozón 
nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó 
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó 
e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul 
vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 
 


