
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 
 

A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy a Spirit SC (a továbbiakban: Szolgáltató) edzéseire 

és egyéb eseményeire történő jelentkezési, lemondási, részvételi szerződési feltételeket, adatkezelési 

elveket rögzítse. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül 

megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magyar nyelven íródik, magatartási kódexre 

nem utal. 

Kérjük, hogy bérlet- vagy jegyvásárlásának véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen 

dokumentumot, mert annak véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! 

A Szolgáltató adatai: 

Név: Spirit Sport Klub (SPIRIT SC) 

Székhely/levelezési cím: 1116 Budapest, Kamilla u. 3. 

Nyilvántartási szám: 01-02-0009938 

Adószám: 18176386-1-43 

Képviselő: Baranyai Judit Réka 

Telefonszám: +36 30 630 6679 

E-mail: info@spiritsc.hu 

Honlap: spiritsc.hu 

Bankszámlaszám: 10102086-48039600-01000005 

Tárhely szolgáltató adatai: 

Név: Web-server Kft. 

Elérhetőség: info@web-server.hu 

A MotiBro Rendszer szolgáltatója: 

Szolgáltató: MotiBro Kft. 

Képviselő: Huncsik Péter 

Email: support@motibro.com 

Honlapok: www.motibro.com 

 

http://www.motibro.com/


Alapvető rendelkezések 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezései az irányadóak. Felek rögzítik, 

hogy vitás kérdéseiket lehetőleg megegyezéses úton próbálják rendezni, ennek hiányában kikötik a 

Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét. 

 

Az online megvásárolható termékek, szolgáltatások 

A spiritsc.hu weboldalon a MotiBro alkalmazásán keresztül Szolgáltató edzéseinek látogatására 

jogosító bérleteket, valamint egyéb, általa szervezett eseményeken való részvételt biztosító jegyeket 

értékesít. (A MotiBro online integrált tagnyilvántartási, óraszervezési és ügyfélkommunikációs 

rendszer, amely harmadik fél rendszeréhez kapcsolódva lehetővé teszi a bankkártyás fizetést (Barion) 

valamint az online számlakiállítást (Billingo) is. A Motibro rendszerében történő vásárlás 

regisztrációhoz kötött, a regisztráció kötelezettségekkel nem jár.)  

A megvásárolt bérletek a honlapon szereplő feltételekkel és időpontokban használhatók fel a Spirit 

SC edzésein történő részvételre.  Bérlet vásárlása esetén a bérletnek lejárata van. A lejárat dátuma 

nem meghosszabbítható és lejárat miatt el nem használt foglalkozások díját a Szolgáltató vissza nem 

téríti. A bérlet névre szól, és nem átruházható.  

Minden, a honlapon megvásárolható termék és szolgáltatás személyesen is megvásárolható a Spirit 

SC edzésidőpontjaiban és -helyszínein. 

A vásárláskor feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 

A rendelés menete 

A Spirit SC honlapján a vásárlási linkre kattintva Ön a Motibro felületére kerül, ahol 

regisztráció/bejelentkezés után van módja a kívánt bérlet/részvételi jegy megvásárlására. A Motibro 

felületen kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség. A Motibro oldalán történő online 

bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.  

A Szolgáltató a kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának 

semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet, a bankkártya adatok hozzá 

nem jutnak el. A bankkártyás fizetés folyamatában a Barion rendszerének a fizetés irányítására 

vonatkozó információit, szabályait kell figyelembe venni. A Barion rendszerének működésével, 

rendelkezésre állásával kapcsolatosan felmerülő problémákért a Szolgáltató nem felel. 

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, 

engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

A megvásárolt bérletek/részvételi jegyek nyilvántartása és a szolgáltatások igénybevételének 

követése a Motibro rendszerben, a felhasználó által lekérdezhető módon történik, a bérletek 

lejáratáról a felhasználó a regtisztrációkor megadott emailcímen értesítést kap. 

Adatvédelem 
A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget 



téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok 

betartásához szükségesek. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójának mindenkori aktuális verziója 

megtalálható a spiritsc.hu weboldalon. 

A Motibro és a Barion oldalának használata során az ott rögzített felhasználási feltételek és 

adatkezelési tájékoztatók a mérvadók. 

Panaszkezelés 

A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az info@spiritsc.hu e-mail címen. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Szolgáltató hatáskörén kívül álló, általa nem kontrollálható és neki 

nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az 

nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a 

háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos 

energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, 

szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet (a továbbiakban vis maior). Vis 

maior esetén a Szolgáltató kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a 

felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és 

amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi. 

Amennyiben nem elégedett a panaszkezelés végeredményével, vagy annak lefolytatásával, úgy a 
következő módokon érvényesítheti jogait: 

• Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály. 

Elérhetőségek: 

1051 Budapest, Sas utca 19. III. em. 

Tel: (061) 450 2598 

Email cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu 

• Békéltető testület. 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
Fax: 06 (1) 488 21 86 
Telefon: 06 (1) 488 21 31 

• Bírósági eljárás.  

Az Ügyfél jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres 
eljárás keretében. 



 

Egyéb rendelkezések 

A jelen ÁSZF Önre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjed ki.  

Jelen általános szerződési feltételek, valamint az adatvédelmi tájékoztató a https://spiritsc.hu 

internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhetők és a természetes személyek számára, 

magáncélra korlátozás nélkül letölthetők. 

A Szolgáltató jogosult a weboldala kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani. 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. 

Jelen ÁSZF hatályos: 2021 augusztus 23-tól visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a 

hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. 

 


