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Általános szerződési feltételek 

Érvényes: 2022.01.07. napjától 

I. Bevezetés 

Az https://impulzusmusic.com és https://hangkelto.hu/ online felület tulajdonosa és 

üzemeltetője a Hangkeltő Alapítvány (Adószám: 18629482-1-41, Statisztikai számjel (KSH): 

18629482-9001-569-01, Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 01-01-0011989, 

Székhely: 1021 Budapest, Széher út 9/A. II. em. 1., e-mail: hangkelto@gmail.com, telefon: 

+36-30-324-4842), (a továbbiakban „Szolgáltató”). 

Az itt közölt feltételek a Hangkeltő Alapítvány kezelésében álló valamennyi online felületén 

az online felületet használó valamennyi személyre (a továbbiakban: „Felhasználó”) – a 

személyes megrendelés és fizetés esetén rögzített kitételeket is beleértve (a továbbiakban: 

„Megrendelő”) – érvényesek. A felületen a megfelelő nyilatkozat jelölésével a Felhasználó 

elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési és Felhasználási 

Feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”). A felhasználási szabályok a Hangkeltő Alapítvány 

által meghirdetett programokra vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazzák. 

 

Szolgáltatásaink igénybevételével a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi rendelkezést a 

Felhasználó/Megrendelő magára nézve kötelezőnek elfogadja (beleértve a lemondási 

feltételeket is.) A Felhasználó/Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy 

cselekvőképes nagykorú személy, akinek szerződéskötési képessége sem kizárva, sem 

korlátozva nincs. 

 

Jelen ÁSZF a Hangkeltő Alapítvány teljes tevékenységére vonatkozik.  

Nevezetesen: 

 

ImPulzus Kreatív Zenei Műhely 

Zenei foglalkozások gyerekeknek és felnőtteknek:  

hangszeres és vokális programok; 

hazai és nemzetközi workshopok; 

hangszerbérlési lehetőség. 

 

ImPulzus Társadalmi Felelősségvállalás  

A CSR, a Corporate Social Responsibility rövidítése, amelynek jelentése Vállalati Társadalmi 

Felelősségvállalás. A CSR a vállalati társadalmi felelősségvállalás azt az elkötelezettséget 

jelenti, amelyet a vállalat a közösség jólétének érdekében folytat önkéntesen, és amit 

erőforrásával is támogat.  

 

Ennek keretein belül elérhetővé tesszük művészeti foglalkozásainkat azok számára is akik 

anyagilag erre rászorulnak és emellett lehetőséget biztosítunk a mások általi támogatásra is. 

Mindkét esetben a jelentkezés alkalmával kell utalni a kedvezmény igénybevételére; illetve a 

támogatás nyújtására. 2021. április hónaptól lehetőség nyílt a Társadalmi felelősségvállalás 

keretében kedvezményes térítési díj mellett is részt venni foglalkozásainkon. A kedvezmény 

50%-os, illetve 90%-os mértékű lehet az ezt igénylők részorultsága alapján, önbevallásos 

módszerrel. 

https://impulzusmusic.com/
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A szponzori támogatás mértéke pedig a jelentkezéssel egy időben nyújtható 120%, 150% 

vagy 200%-os díj befizetése mellett. 

A program anyagi fedezetét az alapítvány pályázatokból, illetve szponzori támogatásokból 

kívánja fenntartani.  

Támogatói hajlandóságuk esetén fenti elérhetőségeinken vegyék fel velünk a kapcsolatot. 

Részletes tájékoztatást nyújtunk a társadalmi felelősségvállalás programban történő részvétel 

módjáról és feltételeiről. 

 

Hangkeltő Pártolói klub  

Az érdeklődők négy különböző kategóriában jelentkezhetnek Pártolói Klubunkba. 

A támogatás csoportos megbízással teljesíthető bankszámlán keresztül. 

A térítés ellenében előre egyeztetett szolgáltatást nyújtunk, melyek felhasználása időben és 

tartalomban is eltérőek. 

 

Webshop beillesztése (merchandise, jegyeladás, workshop) 

A Hangkeltő Alapítvány webshopjában szereplő tételek: 

az ImPulzus Kreatív Zenei Műhely egyszeri programjaira, workshopjaira jelentkezési díj; 

kiadványaink (CD, könyvek, füzetek stb.); 

merchandise (póló, bögre, vászontáska, toll, ceruza, mappa, jegyzetfüzet, kottapapír stb.). 

II. Adatkezelés 

Felhasználó/Megrendelő köteles valós és pontos adatokat szolgáltatni a Szolgáltató részére. A 

jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó hozzájárul a 

megadott személyes adatai kezeléséhez, tárolásához, amit a Szolgáltató kizárólag a 

Felhasználóval/Megrendelővel való kapcsolattartás céljából kezel és őriz. 

A Szolgáltatónál történő első megjelenéskor Szolgáltató a Felhasználó/Megrendelő adatait 

ellenőrzi és az ellenőrzést követően rögzíti a megadott adatokat saját elektronikus 

nyilvántartási rendszerében.  Az első megjelenés előtt Szolgáltató telefonos adategyeztetést 

végezhet. 

A Felhasználó/Megrendelő az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg az adatkezelési tájékoztatót is 

elfogadja. Az adatkezelési tájékoztató és adatkezelési szabályzat a következő linken tekinthető 

meg: https://impulzusmusic.com/hangkelto_adatvedelmi_tajekoztato.pdf  

III.  A programokra történő jelentkezés menete, részvételi díj megfizetése 

1. Irányadó jogszabályok 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére 

a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény („Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön 

kikötés nélkül is irányadók. 

 

2. A szerződés létrejötte 

A szolgáltatási szerződés a Jelentkezési lap online kitöltésével és megküldésével, a 

megrendelés Szolgáltató általi írásbeli visszaigazolásával, illetve az előleg vagy részvételi díj 

számlájának kiegyenlítésével jön létre. A részvételi díj megfizetésével a Megrendelő az jelen 

https://impulzusmusic.com/hangkelto_adatvedelmi_tajekoztato.pdf
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ÁSZF valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el, azt elfogadja és 

tudomásul veszi, hogy ezzel a szerződés közöttük hatályba lép. A program idejét, helyszínét, 

szakmai tartalmát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, a teljesítés módját, a részvételi 

díj összegét a Szolgáltató által kiadott szolgáltatási ajánlat (honlap, tájékoztató), az online 

jelentkezést visszaigazoló Jelentkezési lap és a befizetett részvételi díj számlája tartalmazza. 

Az előző dokumentumokban nem szereplő, szóbeli, a Szolgáltató által írásban kifejezetten 

vissza nem igazolt kikötések nem részei a szerződésnek. 

 

 

3. Részvételi díj 

A részvételi díj a meghirdetett programban szereplő szolgáltatások árát és a Szolgáltató 

szervezési költségét foglalja magában. A Szolgáltató az egyes programokhoz tartozó 

részvételi díjat a http://impulzusmusic.com vagy https://hangkelto.hu/ a weboldalán hirdeti 

meg. A weboldalunkon szereplő részvételi díjak bruttó összegben értendőek. 

 

4. Fizetési feltételek 

A Megrendelő az online felületen megtalálható jelentkezési lap kitöltését követően és a 

számlaadatainak megadásával az ÁSZF-et és az Adatkezelési nyilatkozatot elfogadja és a 

jelentkezéshez szükséges személyes adatait és elérhetőségeit is itt rögzíti. A jelentkezési lap 

online kitöltése és elküldése után a Szolgáltató a jelentkezés elfogadását visszaigazolja és 

erről a jelentkezőt az általa megadott e-mail címen értesíti. A visszaigazolását követően a 

programhoz meghirdetett (honlap, tájékoztató) fizetési lehetőségek szerint előleget vagy a 

teljes részvételi díjat a Megrendelő köteles megfizetni. Elfogadott fizetési módok: bankkártya 

(SimplePay) vagy banki átutalás.  

 

Átutalásos fizetési mód esetén kérjük, a „közlemény rovat” -ban feltüntetni a 

Megrendelő/Felhasználó nevét és a bizonylat sorszámát. A Szolgáltató tájékoztatja arról a 

megrendelőt/felhasználót, hogy amennyiben a tervezett időpont egyeztetését követően a 

Felhasználó a részvételi díj megfizetést elmulasztja, úgy a Szolgáltató a Felhasználó 

megjelenése esetén sem köteles részére szolgáltatást nyújtani.  

Az ImPulzus Kreatív Zenei Műhely programjai esetében a késedelemtől számított 5 nap 

elteltével fizetési felszólítást küld a Szolgáltató, amennyiben a fizetés nem történik meg, a 

késedelemtől számított 15 nap elteltével újabb felszólítást küld. Ennek a határidőnek az 

elmulasztását követően a Szolgáltató 3 nap elteltével 12 000 Ft késedelmi díjat számol fel, 

melyről a számlát kiállítja a Megrendelő/Felhasználó részére.  

A Hangkeltő Pártolói Klub esetében a Megrendelő/Felhasználó az esedékességtől számított 30 

nap elteltével egyszeri tájékoztatásban részesül az egy havi díj elmulasztása esetén. A 

Megrendelő/Felhasználó két havi díj befizetésének elmulasztása esetén a Hangkeltő Pártoló 

Klub tagsága az esedékességtől számított 60 nap elteltével megszűnik. 

A megfizetett előleg vagy részvételi díj garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket a 

Szolgáltató másnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj megfizetésének határideje a számlán 

kerül rögzítésre. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számlán szereplő fizetési határidőről 

a Szolgáltató külön értesítést nem küld. A harmadik felszólítást követő határidő be nem 

tartása a létrejött szerződés megszüntetését eredményezi. Ilyen esetben a Szolgáltató úgy 

tekinti, mintha a Megrendelő a szerződést lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek 

életbe (9. pont). 

 

http://impulzusmusic.com/
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IV. Szolgáltatási tájékoztató 

A szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, időtartamát, a részvételi díjakat, a 

programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket (pl. 

szállás, utazás) és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb 

információkat a Szolgáltató a http://impulzusmusic.com vagy https://hangkelto.hu/ 

weboldalakon hirdeti meg, csakúgy, mint az időszakos programokat, kedvezményes 

ajánlatokat szintén a fenti weboldalakon hirdeti meg. Amennyiben a társadalmi 

felelősségvállalási program keretében díjkedvezmény igényelhető, úgy ennek feltételeit is 

közli a Szolgáltató az esemény meghirdetésével egyidejűleg. 

 

V. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a programok elindítását minimális részvevői 

létszámhoz kösse. Ez esetben jogot alapít a Szolgáltató arra, hogy a tervezett legkisebb 

részvételi létszám hiányában a program megkezdése előtti 5. naptári napig a befizetett összeg 

visszafizetése mellett a szerződéstől elálljon. A szerződésben kikötött elállási jogot a 

Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi. 

 

Amennyiben a meghirdetett program megvalósulását vis major jellegű - háború, járvány, 

terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai - akadályok 

befolyásolják, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Szolgáltató 

felelősséget nem vállal, és kártérítési felelősséggel nem tartozik. Ugyanakkor törekszik arra, 

hogy az elmaradt, meghiúsult programot más alkalommal, hasonló tartalommal a 

Megrendelővel egyeztetett módon a közös legkisebb kárviselés elve alapján a későbbiekben 

megvalósítsa. A programváltoztatás és a program vis major miatti elhalasztásának jogát a 

Szolgáltató kiköti, azonos részvételi feltételek mellett és a Megrendelő tájékoztatásával. 

 

A Szolgáltató olyan okokból - melyekért nem felelős - történő változásért, meghiúsulásért 

vagy ezekből eredő kellemetlenségekért, illetve károkért felelősséget nem vállal. 

 

A Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a 

szolgáltatást közreműködője (alvállalkozó) útján teljesíti. A Megrendelő az alvállalkozó 

igénybevételét elfogadja ahhoz hozzájárul.  

 

A Szolgáltató köteles a szerződésszegéssel okozott, igazolt kárt megtéríteni, de mentesül 

kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy 

járt el, ahogyan az adott helyzetben az általában elvárható. 

 

Amennyiben a Szolgáltató a programot a szerződés megkötése után lényegesen 

megváltoztatni kényszerül, akkor a Megrendelőt a változásról haladéktalanul, de legkésőbb a 

körülmény bekövetkeztét követő 8 napon belül tájékoztatja a szokásos kommunikációs 

csatornán. 

 

Szolgáltató rendezvényein rendszeres fotó- és videófelvétel készül, amelyek felhasználásáról 

Szolgáltató tájékoztatni törekszik a résztvevőket, és amelyek felhasználásába a rendezvény 

résztvevői a részvételi díj átutalásával beleegyeznek, bővebb felvilágosítást az Adatvédelmi 

szabályzat tartalmaz, a kiskorúakra vonatkozó speciális adatvédelmi rendelkezéseket az 

alábbiak szerint rögzíti:  

 

VI. Kiskorúakra vonatkozó külön szabályok 

A gyermekek személyes adatainak kezeléséhez (ideértve a rendezvényeken készített fotó- és 

videofelvételek, valamint a sajtó-, média- és közösségi médiafelületen közzétett elektronikus 

http://impulzusmusic.com/
https://hangkelto.hu/


 

5 
+36303244842 

https://hangkelto.hu/ 1221 Budapest, Regényes u. 6. II. em./12 
hangkelto@gmail.com 

 

tartalom esetében) szükséges a gyermek, illetve törvényes képviselőjének felhatalmazása.  

14 év alatti gyermek esetében a szülő, 14-16 év között a szülő és a gyermek közösen, 16 év 

felett pedig már kizárólag a gyermek jogosult a hozzájárulás megadására.  

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési 

nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult – az adatkezelőnek azonban 

nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az erről szóló szülői 

tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre jogosult hatóságnak 

(gyámhatóság, bíróság) kell megoldania. 

Az általános felhatalmazás (hozzájáruló nyilatkozat) azonban nem azt jelenti, hogy az egyes 

fotózásokról előzetesen nem kellene tájékoztatást adni és amennyiben valamelyik fénykép 

feltétele kifejezetten zavarja az érintett gyermeket vagy szülőt, törlési (vagy szöveg esetén 

helyesbítési) kérelmének haladéktalanul eleget kell tenni. 

 

VII. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

A Felhasználó/Megrendelő köteles a Szolgáltató által felajánlott szolgáltatásokat a hatályos 

jogszabályoknak és a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeknek megfelelően 

használni. 

A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Felhasználó/Megrendelő eljárásáért. 

Ha a Szolgáltató a szerződés megkötése után a program lényeges megváltoztatására 

kényszerül, akkor a Megrendelő a program megkezdése előtt a Szolgáltató által a körülmény 

észlelésétől számított 8 napon belül történt változás közlésétől számított 3 napon belül elállhat 

a szerződéstől. Ez esetben a befizetett részvételi díj levonás nélkül megilleti. 

 

Ha a Megrendelő a szerződéstől - a lemondási díj megfizetése mellett - eláll, a részvételre 

vonatkozó jogai megszűnnek. A Szolgáltatónak jogában áll a visszamondott helyeket újból 

értékesíteni. 

 

A program során a Megrendelő által 3. személynek okozott kárért a Megrendelő tartozik 

közvetlen felelősséggel. 

 

A Megrendelő köteles a program dátumát, helyét, óráját tiszteletben tartani és érkezését a 

program tervezett kezdetéig megvalósítani. 

 

Ha a Megrendelő a program ideje alatt lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos 

szolgáltatásokat nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, illetve ezek ellenértékére 

sem tarthat igényt. 

 

A Megrendelőnek jogában áll kifogásait, panaszait a kifogásra okot adó esemény helyszínén a 

Szolgáltató képviselőjének jelezni, melyeket rögtön az észrevétel után jegyzőkönyv 

formájában írásban rögzíteni kell. Utólagos reklamációt jogkövetkezménnyel a Szolgáltató 

nem vesz figyelembe. 

 

VIII. ImPulzus Kreatív Zenei Műhely Rendszeres programjait program érintő 

kiegészítések 

Az órák időpontjának módosítása előzetes egyeztetés után lehetséges. Amennyiben egy óra 

megtartása Szolgáltató miatt meghiúsul, Megrendelőt ezzel kapcsolatban semmilyen 

kötelezettség - beleértve a díjfizetési és a megjelenési kötelezettséget is - nem terheli. 
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Amennyiben Megrendelő szeretné az óra időpontját módosítani, erre az óra megkezdése előtt 

48 órával térítésmentesen van lehetősége. 48 órán belüli lemondás esetén a Megrendelő az 

elmaradt órára vonatkozó terembérlési összeget a következő fizetési alkalommal köteles 

megtéríteni. 

 

Tárgynapi lemondás esetén az óra megtartottnak minősül, amelynek díját nem áll módunkban 

visszatéríteni, azt a Megrendelő köteles bánatpénz jogcímén megtéríteni a Ptk. 6:213 § (2) 

bekezdése alapján. 

 

Az első alkalmat a Szolgáltató próbaórának tekinti, mely után a Megrendelőnek van arra 

lehetősége, hogy az általa kiválasztott programtól elálljon. A számlát az első órát követően 

állítja ki a Szolgáltató. 

 

Az órák egy összegben és részletfizetéssel is fizethetők, a megrendelés az első, legalább 5 

alkalmat tartalmazó összeg átutalásakor válik véglegessé. 

 

A rendszeres órákon való résztvevők számára, egy-egy szakasz befejezésekor az utolsó 

produkcióról felvétel készül (igény esetén ez elmaradhat), mely felvételnek Szolgáltató és 

Megrendelő a másik beleegyezése nélkül alapvetően saját használatára jogosult. 

 

Amennyiben egyéb felhasználásra merülne fel igény, a másik fél előzetes megkérdezése és 

beleegyezése szükséges az anyag felhasználása előtt. 

 

A hangszeres órákon Szolgáltató az órán használt hangszerek rendeltetésserű használatát 

elvárja. Amennyiben ettől eltérő - rendeltetésellenes - használatból eredően a hangszerekben 

kár keletkezik, a kár megtérítése a Szolgáltató, illetve a termek Bérbeadói felé a Megrendelő 

teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

 

Szolgáltató hangszerbérlési lehetőséget nyújt a tulajdonában lévő és rendelkezésre álló 

hangszer készletéből. Az elérhető hangszerek listáját a Szolgáltató az 

https://impulzusmusic.com/ honlapon közzé teszi és folyamatosan frissíti. Amennyiben nincs 

szabad hangszer készleten, úgy az újonnan Megrendelők várakozási listára kerülnek, melyről 

tájékoztatjuk őket. 

IX. Lemondási és módosítási feltételek 

Ha a Megrendelő az ImPulzus Kreatív Zenei Műhely programjaihoz kapcsolódó szerződéstől 

eláll, köteles jelezni a következő alkalom előtt minimum 14 nappal a lemondási szándékát a 

Szolgáltató részére a hangkelto@gmail.com e-mail címen. Ezután a fennmaradó alkalmak 

részvételi díjának 100%-át a Szolgáltató köteles megtéríteni. 

 

Pártolói Klubtagság lemondási szándékát a Szolgáltató részére a hangkelto@gmail.com e-

mail címen a Megrendelő jelezze, mely után 14 napon belül tagságát megszüntetjük. 

 

Elállási jog gyakorlására a lentebbi szabályok vonatkoznak:  

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a 

Felhasználó/Megrendelő jogosult a szerződéstől annak megkötésétől számított 8 munkanapon 

belül indokolás nélkül elállni. 

X. Webáruházas jegyértékesítés/rendezvény szervezés esetén alkalmazandó szabályok 

A felületen kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült minden fizetési kötelezettség a 

https://impulzusmusic.com/
mailto:hangkelto@gmail.com
mailto:hangkelto@gmail.com
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Felhasználót/Megrendelőt terheli. 

A Felhasználó/Megrendelő köteles a felületet jóhiszeműen használni, annak rendeltetésszerű 

használatát nem korlátozhatja, zavarhatja vagy sajátíthatja ki. 

A Szolgáltató köteles a webes felület Felhasználói, illetőleg a Megrendelők által megadott 

információkat bizalmasan kezelni, azokat harmadik fél részére nem adhatja át, kivéve azokat 

az eseteket, amikor az adatok közzététele a szolgáltatás szokásos használatához szükséges, 

vagy azok átadását jogszabály vagy hatóság írja elő. 

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó/Megrendelő részére az általa megadott e-mail címre 

üzenetet küldeni, amennyiben ez a Felhasználó/Megrendelő tájékoztatása céljából fontos, 

illetve a webes felületet érintő változásokkal kapcsolatos. 

A webes felület és az azon közölt információk szerzői jogának tulajdonosa a Szolgáltató. 

Az információk terjesztésére és közlésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. 

A Szolgáltató által nyújtott programszervezési és zenei szolgáltatásokat. Megrendelő 

díjfizetés ellenében veheti igénybe. Szolgáltató mindenkor hatályos árlistája a 

https://impulzusmusic.com címen érhető el, illetve Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálata az 

Ön kérésének megfelelően munkaidőben részletes tájékoztatást ad a hatályos díjakról és az 

elérhető szolgálatatásokról. 

A Megrendelő online felületen keresztül tud fizetést teljesíteni. A weboldalon az egyes 

tételekre kattintva azok adatait tekintheti meg. Amikor a Felhasználó/Megrendelő 

megbizonyosodott arról, hogy a megfelelő tételt választotta ki, a „Kosárba rakom” gombra 

kattint, majd a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattint. Ez után adja meg a személyes adatait, 

mely alapján a számlája el fog készülni. Amennyiben nem a saját nevére kell a számlát 

kiállítani, a személyes adatait a „Rendelési jegyzetek” mezőbe írja be. Jobb oldalt kiválasztja 

a SimplePay fizetési módot. Az Általános Szerződési Feltételek (jelen dokumentum) 

elolvasása és elfogadása után rákattint „Megrendelés elküldése” gombra, mely után a 

következő lépéseket kell végrehajtani: 

SimplePay bankkártyás fizetés: A Felhasználó/Megrendelő belép az OTP Bank SimplePay 

Online fizetési rendszerébe, ahol a bankkártya adatainak megadása után a jelzett összeggel a 

tranzakció bonyolító bank megterheli a bankkártyáját. Jóváhagyott tranzakció esetén a 

Felhasználó/Megrendelő által megadott e-mail címre sikeres fizetésről kap értesítést.  Ezen 

fizetési mód alkalmával a Felhasználó/Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató által a 

https://hangkelto.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra 

kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. 

A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az 

adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a 

tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. 

Amikor a befizetett összeg jóváírásáról értesítést kapunk, kollégáink a lehető legrövidebb 

időn belül véglegesítik az Ön foglalását, melyről a megadott e-mail címre értesítést küldünk. 

XI. Az Általános Szerződési (Felhasználási) Feltételek módosítása 

https://impulzusmusic.com/
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A Szolgáltató az online felület „Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek” rovatában a 

módosításoknak megfelelő tájékoztató közzétételével jogosult a felhasználási feltételek 

egyoldalú módosítására. 

 

 

 

A felhasználási feltételek módosítása a  https://impulzusmusic.com és https://hangkelto.hu/ 

oldalon való közzététel időpontjától számított 3 munkanapon belül érvényes. A módosulás az 

addig rögzített szolgáltatásokat nem érinti. 

A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben, 

valamint a bejelentkezéskor tájékoztatja. 

XII. A rendszer meghibásodása 

Szolgáltató nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a rendszer egy előre nem 

várható meghibásodása esetében annak használatából, nem megfelelő működéséből eredően 

keletkeztek.  

 

XIII. Vegyes rendelkezések 
A vitás kérdéseket Felek elsősorban egyeztetés útján kíséreljük meg rendezni. Ennek 

eredménytelensége esetén a felek vitájuk rendezésére alávetik magukat a Szolgáltató 

székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.  

 

A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a 

Polgári Törvénykönyv, illetve a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) 

Korm. rendelet, valamint a mindenkor hatályos adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó az Egyesült Nemzetek „Áruk nemzetközi adásvételéről 

szóló szerződések”-ről alkotott egyezménye és a nemzetközi magánjog utaló szabályai 

alkalmazásának kizárásával. 

Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható, egyéb formában történő módosítása érvénytelen. 

A Megrendelő/Felhasználó által alkalmazott, használt feltételek nem irányadók abban az 

esetben sem, ha a Szolgáltató alkalmazásuk ellen kifejezetten nem tiltakozik. Ha a 

jogszabályok változásai szükségessé teszik jelen ÁSZF egyes előírásainak módosításait, a 

Felek az ÁSZF megfelelő módosításáig megállapodnak az alkalmazandó feltételekben. 

Ha jelen ÁSZF vagy a Szerződés bármely előírása érvénytelennek bizonyulna, ez nem 

befolyásolja az egyéb előírások érvényességét. A részben vagy egészben érvénytelen előírás 

az ahhoz legközelebb álló, és a Felek szándékát a lehető legteljesebb módon figyelembe vevő 

előírással pótlandó. E szabály alkalmazandó a jelen ÁSZF-ben vagy a Szerződésben 

esetlegesen nem szabályozott tényállásokra is. 

Valamennyi adatvédelemre vonatkozó rendelkezés megtekinthető a Szolgáltató honlapjain 

elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban és Szabályzatban. Jelen ÁSZF elfogadásával a 

Megrendelő/Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja az Adatvédelmi 

Tájékoztatóban/Szabályzatban foglaltakat is. 

A Szolgáltató kijelenti, hogy az ÁSZF nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lényegesen 

https://impulzusmusic.com/
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