20 éves jubileumi BEMER kongresszus
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
BEMER MEDICINTECHNIKA KFT.
Kérünk minden Résztvevőt, hogy mielőtt jelentkezne a Kongresszusra figyelmesen
olvassa át jelen ÁSZF-et. A Résztvevő a jelentkezéssel jelen ÁSZF minden pontjával
egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
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A Kongresszus szervezője - továbbiakban Szolgáltató:
Bemer Medicintechnika Kft.
székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
adószám: 12688298-2-42
cégjegyzékszám: 01-09-698575
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A Kongresszuson résztvevő személy - továbbiakban: Résztvevő
A kongresszus helye, ideje: 2021.04.24. online formában, zoom
rendszeren keresztül.
Az ÁSZF-et a Szolgáltató a távollévők között kötött több szerződés
megkötése céljából egyoldalúan, a távollevők közreműködése nélkül előre
határozta meg, azt a felek egyedileg nem tárgyalták meg.
Annak érdekében, hogy a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vehesse, és a
Kongresszusra
jelentkezzen,
a
www.bemer3000.hu
weboldalon
regisztrálnia kell. Jelentkezési határidő 2021. április 16.
A Szolgáltató és Résztvevő között a szerződés a Résztvevő általi önkéntes
regisztrációval, a jelentkezési lap kitöltésével, jelen ÁSZF elfogadásával és
a Szolgáltató általi visszaigazolással érvényesen létrejön és elektronikus
írásbeli szerződésnek minősül.
A Résztvevő a jelentkezési űrlapot köteles teljeskörűen kitölteni.
A Résztvevő a jelentkezési lap kitöltésével valamint jelen ÁSZF
elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve
szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a
Résztvevő által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük.
A Résztvevő ezúton nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok
hiánytalanok és valósak.
A jelentkezési lap kitöltése és az ÁSZF elfogadása minden esetben
érvényes jelentkezésnek tekinthető, ezért a rendezvény megvalósulása
esetén fizetési kötelezettséget von maga után.
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A Kongresszuson elhangzó előadások tartalmát a Szolgáltató határozza
meg, amelyről a Résztvevő a Kongresszus honlapján tájékozódhat.
Jelen ÁSZF határozott időtartamú, a Kongresszus végéig tart.
A részvételi díj beérkezését követően a Szolgáltató számlát állít ki és
Résztvevő e-mail címére kerül megküldésre. A részvételi díj megfizetésének
hiányában Szolgáltató nem tudja a jelentkezést elfogadni és szerződés
szerint teljesíteni. A jelentkezéseket a részvételi díjak beérkezésének
sorrendjében fogadja a Szolgáltató.
A Résztvevő a szerződéstől a szerződés megkötésének napjától számított
14 napon belül elállhat. Ezt követően a részvétel lemondása esetén a
részvételi díjat Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni, ellenben a
részvételi jog átruházható más személyre. Ezt követően a részvétel
lemondása esetén a részvételi díjat Szolgáltatónak nem áll módjában
visszatéríteni, ellenben a részvételi jog átruházható más személyre. A
felmondás alapján visszajáró részvételi összeg megtérítéséről a Szolgáltató
a felmondás hatályosulásától számított 8 munkanapon belül gondoskodik.
Szolgáltató a visszafizetési kötelezettségét ez esetben főszabály szerint
banki átutalás útján teljesíti. A részvétel lemondására csak írásban van
lehetőség. Amennyiben Résztvevő elállási jogával kíván élni, azt postai
levélben vagy e-mailben teheti meg.
A Kongresszusi részvétellel Résztvevő az elállási jogát elveszíti.
Szolgáltató akkor jogosult a megkötött szerződéstől való elálláshoz,
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amennyiben Résztvevő a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit nem
teljesíti, vagy felszólítás ellenére sem teljesíti, illetve a szerződés lényeges
feltételét egyéb módon súlyosan megszegi.
Amennyiben Résztvevő a részvételi jogát átruházza más személyre, úgy az
újabb Résztvevő adatait köteles bejelenteni Szolgáltató részére.
Résztvevő nem készíthet semmilyen kép -és hangfelvételt a
Kongresszusról.
A Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója a www.bemer.hu weboldalon
található.
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, elsősorban

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a mindenkor
hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.
XVII. Az „ÁSZF-t elolvastam és elfogadom” bejelölésével a kongresszuson
Résztvevő úgy nyilatkozik, hogy jelen szerződési feltételeket kifejezetten
elfogadja.
Budapest, 2021.március hó 10.

