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A megrendelő a szolgáltatás megrendelésével elfogadja és tudomásul veszi az alábbi feltételeket:




















A megrendelő kijelenti, hogy elmúlt 16 éves.
Amennyiben a „Megrendelő Űrlap” kitöltését és elküldését követő 15 napon belül a szolgáltatási díj
nem kerül kiegyenlítésre, úgy a szolgáltatás lemondásának kell tekinteni és a megrendelő adatai 30
napon belül törlésre kerülnek.
A megrendelő a „Megrendelő Űrlap” kitöltésével és elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy adatai a
szolgáltatás teljesítéséhez, az e-közbeni kapcsolattartáshoz és a számlázáshoz felhasználásra kerüljön.
A megrendelés a „Megrendelő Űrlap” elküldésével, valamint a szolgáltatási díj kiegyenlítésével jön
létre. A megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás speciális jellege miatt elállási jog
nincsen (személyre szabott szolgáltatás), azaz kifizetett és teljesített szolgáltatástól nem lehet elállni.
A megrendelő a szolgáltatás felmondási jogával akkor élhet, ha a szolgáltatás még nem valósult meg. A
szolgáltatás megvalósulásának kell tekinteni az elkészült jóslást, vagy rituálét, spiritiszta szolgáltatást,
akkor is, ha erről a megrendelő még nincs értesítve.
A megrendelés teljesítése után 90 napon belül törlésre kerülnek a személyes adatok.
A kiállított számlát az adóhatóság részére öt évig meg kell őrizni, ezért a számlázáshoz kiállított adatai
(név, cím, e-mail cím a számla elküldéséhez) a számlázó rendszerben, a számítógépen megőrzött és
kinyomtatott számlákban öt évig szerepelnek, utána törlésre, megsemmisítésre kerülnek.
A megrendelő elfogadja és tudomásul veszi a szolgáltató felelősségének teljes, vagy akár csak részleges
kizárását a jóslásból és spirituális szolgáltatásból vagy tanácsból eredő bármely döntésére és
meghozatalára, vagy eredményére, kimenetelére vonatkozóan – a megrendelő elfogadja a jóslásból
eredő tévedés lehetőségét, és az ezzel összefüggő döntéseit csak saját felelősségére hozza meg.
A szolgáltatás teljesítése a megrendeléstől számított 12 munkanapon belül, postázással összefüggő
megrendelés esetén 20 munkanapon belül történik meg. Késedelmes teljesítés esetén joga van a
megrendelőnek a megrendelést lemondania – kivéve, ha ez a postai szolgáltatásból eredő hiba miatt
történt meg, vagy a megrendelő helytelen címet adott meg. Lemondás esetben a szolgáltatási díj
visszafizetésre kerül a megrendelő számára. Ha a megrendelő helytelen címet adott meg úgy minden
további postaköltség a megrendelőt terheli.
A szolgáltatás, vagy annak részének bármely okból való nem teljesülése esetén a szolgáltatási díj, vagy
annak része visszafizetésre kerül.
On-line tartalom előfizetése esetén az olvasásra és letöltésre való előfizetés 12 hónapra történik.
Részhónapot nem lehet fizetni, vagy visszaigényelni. Lejárat előtt az előfizető értesítést kap és
meghosszabbíthatja előfizetését. Az előfizetés lejáratát követő 30 napon belül törlőm adatait.
On-line csetes szolgáltatás, vagy egyéb megrendelés esetén az ÁSZF elfogadása ráutaló magatartással
jön létre - díj kiegyenlítése.
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