MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött
Bestgolf Hungária Kft. (székhelye: 2096. Üröm, Pillangó u. 16..; adószáma: 13331566-2-13;
e-mail címe: gonczy.edit@angolkommunikacio.hu), a továbbiakban BarANGOL Program
valamint
Név:
Cím:
E-mail cím:
Telefonszám:
továbbiakban barANGOLó között, az alábbiak szerint.
I. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA
BarANGOL Program vállalja, hogy barANGOLót a barANGOLó által kiválasztott csomag
tartalma szerint megfelelı számú angol kommunikációs közegbe helyezi, és tájékoztatást és
instrukciókat ad arra vonatkozólag, barANGOLó hogyan fejlesztheti hatékonyan angol
beszédkészségét. BarANGOLó vállalja, hogy a választott csomag ellenértékét BarANGOL
Program részére megfizeti, valamint a csomag szerinti programokon részt vesz.
II.
A
MEGÁLLAPODÁS
KÖTELEZETTSÉGEI

RÉSZLETEZÉSE,

BarANGOL

PROGRAM

1. A választott csomag neve: … …Miracle………
2. Megállapodás idıtartama: …………-tıl …………-ig 3 hónap
Szerzıdött alkalmak száma: ……28…..
Ebbıl élményprogram: ……20….
Tanuló alkalmak száma ………8……
3. A barANGOLás a BarANGOL Bázison (Podma Café – Podmaniczky u. 14.) illetve
az egyes programokat nyújtó szolgáltatók által meghatározott helyszíneken történik,
melyrıl minden esetben legkésıbb a barANGOL esemény elıtt két nappal, e-mail-ben
BarANGOL Program részletes tájékoztatást küld barANGOLó részére.
4. BarANGOLót választott csomagjának függvényében bónuszok illetik meg. Ezekrıl a
bónuszokról BarANGOL Program e-mail-ben részletes tájékoztatást küld, mely
tartalmazza mind a bónuszokat, mind pedig azok felhasználhatóságának feltételeit,
részleteit.
5. Az élményprogramok a BarANGOL Program által elıre leszervezett programok,
ennek ellenére elıfordulhat vis major. Ebben az esetben BarANGOL Program vállalja,
hogy a meghirdetett élményprogramot egy másik élményprogrammal helyettesíti.
6. BarANGOL Program vállalja, hogy egyes programokra külföldiek részvételét is
biztosítja az angol kommunikációs közeg autentikusabb, hatékonyabb kialakítása
érdekében. (Ezalól a tanuló órák minden esetben kivételt képeznek).

III. BARANGOLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. BarANGOLó a BarANGOL Program által kínált szolgáltatást a csomag díjának
elızetes megfizetése esetén veheti igénybe.
2. A csomag díja egy összegben: 134.730 Ft
havonta fizetve: 149.700Ft (49.900 Ft / hó)
3. BarANGOLónak joga van elállni a szolgáltatás igénybevételétıl a IV/3 pontban
részletezett feltételekkel.
IV. HATÁLYBA LÉPÉS, ELÁLLÁS, GARANCIA
1. Jelen megállapodást Felek II/2 pontban meghatározott idıre kötik, BarANGOL
Program teljesítési kötelezettsége azon idıtartamra áll fenn.
2. A csomagra 100% pénzvisszafizetési garancia érvényesíthetı a csomag második
alkalmát követıen, de még a harmadik alkalom elıtt. Ennek feltétele az elsı két
alkalmon való részvétel. A garancia érvényesítésekor BarANGOLó további
alkalmakon nem vehet részt és a fel nem használt bónuszokat is vissza kell
szolgáltatni, illetve tovább nem használhatóak. Jelen garanciát BarANGOLó egyszer
érvényesítheti, BarANGOL Program pedig nem köteles a továbbiakban barANGOLó
részére szolgáltatást nyújtani.
3. Elállás a programban való részvételtıl:
• teljes vételár visszafizetésével maximum 2 héttel a program kezdete elıtt
• 30% levonásával a program elıtt 7-13 nappal
• 50% levonásával a program elıtt 3-6 nappal
• a befizetett összeg vissza nem térítésével a program kezdı napján és azután
(kivéve IV/2 pont rendelkezése)
V. BIZALMASSÁG
1. A felek kijelentik, hogy jogosultak jelen megállapodás megkötésére.
2. Felek kijelentik, hogy a közöttük felmerülı vitás kérdéseket jóhiszemően eljárva,
elsıdlegesen békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben a békésúton történı
rendezés 30 napon belül nem vezet eredményre, Felek a BarANGOL Program
székhelye szerinti joghatóság kizárólagos illetékességét kötik ki.
VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. Felek a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyar Polgári
Törvénykönyv és más hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
2. Jelen megállapodást Felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben
megegyezıt jóváhagyólag aláírják.
3. Jelen megállapodás kettı (2) példányban készült.
Dátum:
aláírás:

BarANGOL Program

BarANGOLó

