SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
oktatási szolgáltatásra vonatkozóan
amely létrejött egyrészről
a NutriMed Étrendkiegészítő Zrt. (székhely: 4026 Debrecen, Simonffy utca 4-6. 1. em. 123., cjsz.: 09-10-000592;
képviseli dr. Polereczki Zsolt, mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint
a ……………………... (székhely: …………………; cjsz.: …………………; képviseli: …………………), mint Ügyfél (a
továbbiakban: Ügyfél), (a Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel:
1.

Az Ügyfél megbízza a Szolgáltatót a munkavállalóinak az egészséges táplálkozással összefüggő ismeretek
oktatásával, a Szolgáltató pedig ellátja az oktatási feladatot, amelyért Ügyfél díjat fizet.
2. Szolgáltató az átlag bruttó bér és a munkavállalói létszám alapján ajánlatot tett az Ügyfél részére. Az ajánlat
alapján Ügyfél az alábbi oktatási díjat köteles havonta megfizetni Szolgáltató részére:
........ Ft
3. A 2. pont szerinti havi oktatási díj a szerződéskötés napjától 1 évig érvényes.
4. Az Ügyfél az oktatási díjat havi esedékességgel fizeti meg 8 naptári napos fizetési határidővel. Az első
díjbekérő kiállításának időpontja a szerződés aláírásának dátuma, ezt követően minden hónap legkésőbb 10.
napja.
4.1. A Szolgáltató az első oktatási alkalom lebonyolításáig díjbekérőt, majd ennek megfizetését követően
előleg számlát bocsájt ki. Az elsőoktatás lebonyolítása után az addig kiállított előlegszámlákról egy
végszámlát állít ki. Az első oktatás lebonyolítása után esedékes havidíjakról a Szolgáltató havonta
elektronikus számlát bocsájt ki az Ügyfél részére, amelyet a 10.2-ben megadott email címre továbbít.
4.2. A teljesítésekről Szolgáltató elektronikus számlát állít ki és elektronikusan küldi meg Ügyfél részére.
5. A Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfél munkavállalói részére a saját webshopjában (https://elobium.hu) a
munkavállalók részére kupon formájában vásárlási kedvezményt biztosít a munkavállalók vásárlásai után. A
vásárlási kedvezmény alapja a vásárló által megvásárolni kívánt termékek árának összege. A vásárlási
kedvezmény akkor válik elérhetővé, amikor a Szolgáltató megtartotta oktatását az Ügyfélnél. A Szolgáltató
az egyedi kuponkódokat az Ügyfél kapcsolattartójának e-mail címére küldi meg titkosított formában. Az
egyedi kuponkódokat az Ügyfél továbbítja a munkavállalói részére. Az egyedi kuponkódokhoz tartozó vételár
a Szolgáltató webshopjából érhető el. A vásárlásokkal kapcsolatos minden költség (termékek ára, fuvardíj
stb.), valamint a vásárlással kapcsolatos minden eljárási feladat a munkavállalót terheli.
6. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a munkavállalónak a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait
(név, lakcím, e-mail, telefonszám) az egyedi kuponkód érvényesítésekor közvetlenül a munkavállalótól szerzi
be és a megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés céljából kezeli a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójának
10. pontja szerint. Szolgáltató a megrendelés leadását megelőzően a munkavállalót az adatkezelésről
tájékoztatja.
7. Jelen szerződésre alkalmazandók a Szolgáltató ÁSZF-jének (https://vitamed.life/aszf/)következő pontjai:
7.1. hibás teljesítés, szavatosság: 14. pont
7.2. irányadó jog, jogviták: 21. pont
7.3. panasz, szolgáltató feletti felügyelet: 22. pont
8. Jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor az utolsóként aláíró fél a szerződést aláírásával ellátja. Jelen
szerződés a megkötéstől számított egy évig marad hatályban azzal, hogy az egy év lejártát követően, a
fordulónapon automatikusan meghosszabbodik egy évvel, majd minden ezt követő lejárat fordulónapján
meghosszabbodik további 1 évvel, kivéve, ha legkésőbb a fordulónap előtt 30 nappal bármelyik fél a másik
fél részére megküldött írásbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a következő fordulónapot követően a szerződés
időtartamát nem kívánja megújítani.
9. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a havi oktatási díj mértékét egyoldalúan módosítsa, első alkalommal az
első év lejártát követő egyéves időszakra vonatkozóan, majd ezt követően minden egyes év lejártát követő
egyéves időszakra vonatkozóan azzal, hogy Szolgáltató a következő évben érvényes havi oktatási díjról
legkésőbb a lejárat napját megelőző 45. napig tájékoztatja az Ügyfelet. A havi oktatási díj az Ügyfél
képzésben részesítendő munkavállalói létszámának változásával is módosul. A havidíj létszámváltozásból
eredő módosítását a Szolgáltató az Ügyfél kérése alapján módosítja.
10. A Felek részéről a szerződés teljesítésére kijelölt kapcsolattartók a következők:
10.1. a Szolgáltató részéről
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Név:
E-mail:
Telefon:

………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

10.2. az Ügyfél részéről:
Név:
………………………………………………………….
E-mail:
………………………………………………………….
Telefon:
………………………………………………………….
11. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját megismerte.
12. Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) és adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el:
1.1. ÁSZF: https://vitamed.life/aszf/
1.2. adatkezelési tájékoztató: https://vitamed.life/adatkezelesi-tajekoztato/
13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., különösen annak az adásvételi szerződésre
vonatkozó rendelkezései irányadók.
Felek kijelentik, hogy jelen szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
Kelt: ………………………………….
………………………………………….
Dr. Polereczki Zsolt
vezérigazgató
NutriMed Étrendkiegészítő Zrt.
Szolgáltató

Kelt: ………………………………….
………………………………………….
…………………………..
…………………………..
…………………………..
Ügyfél
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