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Vásárlási és szerződési feltételek 

– ’Bemutatkozó videó’ termékhez – 

 
A termékkel kapcsolatosan az alábbiakról olvashatsz: 
 
1.) Mit tartalmaz a termék? 
2.) A videó szövege magyar nyelven 
3.) Hogyan lehet módosítani a videót? 
4.) Hogyan lehet megrendelni a videót? 
5.) Mi történik megrendelés után? 
6.) Mi a megrendelés jogkövetkezménye? 
7.) Mi történik, ha a megrendelést követően mégis meggondolod magad? 
8.) További kérdések 
9.) Megrendelés 

Lássuk a részleteket! 

 

1.) Mit tartalmaz a termék? 

• A ’Bemutatkozó videó’ termékem egy online szolgáltatás, melynek 
eredménye egy elektronikus termék, egy rövid, kb. két perc időtartamú, 
általam készített, német nyelvű feliratokat, szövegrészeket is tartalmazó 
animációs videó, melyet vásárlás után tömörített fájlként juttatok el a 
megrendelés során megadott email címedre.   

• Az érdekes és látványos videóval különleges és egyedi módon 
szólíthatod meg a potenciális munkaadódat, kitűnhetsz a pályázók 
tömegéből és hatásosan felhívhatod magadra a figyelmet.  

• A videó tartalmazza a legfontosabb személyes adataidat, így a teljes 
nevedet, lakóhelyedet (ország), valamint a telefonszámodat és az  
e-mail címedet.  

• A további német nyelvű szövegrészek olyan pozitív 
tulajdonságokat emelnek ki a pályázó legfontosabb tulajdonságaiként, 
amelyek nélkülözhetetlenek a megpályázott pozíció (felszolgáló, 
szobalány, szakács, konyhai kisegítő, mosogató, …) színvonalas 
ellátásához. 

• A videó természetesen nem helyettesíti a részletes szakmai 
önéletrajzot illetve kísérőlevelet. A munkatapasztalataid valamint egyéb 
fontos adatok és tények bemutatására főként utóbbiakban nyílik 
lehetőséged. 

• A videót egy animációs videók készítésére alkalmas szoftver 
segítségével állítom össze.  
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• A videóban látható valamennyi képi és hangi elem jogtiszta; 
használatuk a szoftver tulajdonosának engedélyével csak a videóban 
engedélyezett.  

• A www.mosogato-nemetorszagban.com/bemutatkozo-video oldalon 
látható videók saját termékeim. Azok előzetes, írásbeli engedélyem 
nélküli, részben vagy egészben történő módosítása, sokszorosítása, 
továbbértékesítése szerzői jogot sért.  

 

2.) A videó szövege magyar nyelven 

A videó egymástól jól elkülöníthető egységekből, „diákból” áll. Az egyes 
diák felirata - a Felszolgálónő (Kellnerin) videó alapján - magyar nyelven a 
következő:  

• 1. dia: 

Bemutatkozik az Ön(ök) új pincérnője. 

• 2. dia: 

Üdvözlöm. A nevem Minta Mária. 

• 3. dia:  

27 éves vagyok és magyar / Magyarországról származom.  

• 4. dia: 

Azt hiszem, hogy bennem van az X-faktor. 

• 5. dia:  

Ugyanis egy csomó pozitív tulajdonságom van, amelyek  
 nélkülözhetetlenek egy profi  pincérnőnek. 

• 6. dia:  

Ápolt, pontos, megbízható, nagy munkabírású, felelősségteljes, 
rugalmas, tanulékony, barátságos, őszinte és vidám vagyok. 

• 7. dia: 

Mi jellemző még rám?  

• 8. dia: 

- megfelelő némettudás,  
- szakmai tapasztalat,  
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- kellemes megjelenés,  
- barátságos kisugárzás,  
- részletek iránti elkötelezettség (aprólékos munkavégzés),  
- örömöt lelek a kommunikációban és a csapatmunkában, 
- pozitív életfelfogás,  
... és nem utolsó sorban  
- humorérzékem is van. 

• 9. dia:  

 És ami még nagyon fontos: 

• 10. dia: 

- tisztán,  
- keményen,  
- okosan,  
- önállóan  
- ... és szorgalmasan tudok dolgozni.  

• 11. dia: 

 Egy rendkívül elszánt és intelligens munkatársat keresnek? 

• 12. dia:  

Én vagyok a megfelelő Önöknek!  

• 13. dia: 

 Kérem adjanak nekem lehetőséget! (szálloda, étterem) 

• 14. dia:  

 Akár néhány napon belül mehetek Önökhöz próbamunkára.  

• 15. dia: 

 Gyorsan, egyszerűen és ingyen elérhetnek. 

• 16. dia:  

Telefon / Viber / Email: 

• 17. dia: 

 Várom hívásukat és/vagy üzenetüket! 

• 18. dia:  

 A mielőbbi viszontlátásra! 
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3.) Hogyan lehet módosítani a videót?  

• A www.mosogato-nemetorszagban.com/bemutatkozo-video oldalon 
látható videók személyre szabhatók.  

• A videó végleges változatban természetesen a megrendelő által 
betölteni kívánt pozíciót (1. és 5. dia), a megrendelő nevét  
(2. dia), életkorát és lakóhelyét (ország) (3. dia), valamint legfontosabb 
elérhetőségi adatait (16. dia) tartalmazza.  

• A fenti weboldalon aktuálisan megadott ár további módosításokat nem 
foglal magában.  

• A videó további képi és hangi elemei felár ellenében részleteiben vagy 
egészében természetesen módosíthatók a megrendelő elképzeléseinek és 
igényeinek megfelelően illetve a szoftver által kínált lehetőségek 
függvényében.  

• A felár ellenében történő módosítások kivitelezhetőségéről és díjáról 
megrendelés előtt emailben, a mosogatonemetorszagban@gmail.com 
címen tudunk egyeztetni. 

 

4.) Hogyan lehet megrendelni a videót? 

• A fentiekben részletesen bemutatott videót a www.mosogato-
nemetorszagban.com/bemutatkozo-video weboldalon tudod megrendelni a 
lap alján lévő online megrendelő lap kitöltésével, akár egyetlen perc alatt. 

• FONTOS, hogy a megrendelés során valós adatokat, így többek között 
működő és általad rendszeresen használt email címet adj meg! 

• Az űrlap kitöltése után megrendelésedet az űrlap alatti MEGRENDELÉS 
gombra kattintva küldheted el nekem. 

• A megrendeléssel kapcsolatosan további információkat a  
10.) Megrendelés pontban találsz. 

 

5.) Mi történik megrendelés után? 

• A megrendelést követően azonnal értesítést kapsz a megadott email 
címedre. Ebben megtalálod a rendelés során begépelt adatokat is. Ha a 
megrendelés adatait módosítani szeretnéd azt haladéktalanul jelezd 
nekem írásban a mosogatonemetorszagban@gmail.com címen. 

• Külön email üzenetben kapsz majd egy díjbekérő (proforma) számlát is, 
amelyen megtalálod a fizetéshez szükséges adatokat is. 
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• A szolgáltatás ellenértékét jelenleg átutalással, banki befizetéssel, 
vagy rózsaszín csekken tudod rendezni. 

• A díj beérkezése után kiállítom a hivatalos, törvényeknek megfelelő 
teljesítési számlát, amit emailben juttatok el hozzád. A számlát magadnak 
tudod kinyomtatni – egyetlen példányban. 

 

6.) Mi a megrendelés jogkövetkezménye? 

• Ez a megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, 
így fizetési kötelezettséggel jár. 

• A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről is szóló, a 
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
rendelkező 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. 

• A szerződést a megrendelő űrlap kitöltésével és a ’Megrendelés’ gombra 
való kattintással velem, Kovács Zsolt egyéni vállalkozóval kötöd. 
(Székhely: 3529 Miskolc, Felsőruzsin körút 23, 1/4., Adószám: 66755694-
1-25, Közösségi adószám: HU66755694) 

• Az esetleges panaszok kezelése emailben történik. Panaszodat a 
mosogatonemetorszagban@gmail.com email címemre küldheted, melyre 
igyekszem 24 órán belül válaszolni. 

• A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület: Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület, Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli 
u. 1. 

• A fentiekben részletezett ’Bemutatkozó videó’ című termékem (alap)ára: 
9990 (Kilencezer-kilencszázkilencven) forint.  

Kérlek, vedd figyelembe, hogy bizonyos módosításokat csak felár 
ellenében tudok vállalni. Lásd fentebb a 3.) pontot! 

• Fizetési adatok: 

••• Banki átutalás vagy befizetés esetén: 
OTP 11773384-05194313 

••• Külföldről történő utaláshoz: 
Kovács Zsolt e.v. 
Bank Swift kód: OTPVHUHB 
IBAN számlaszám: HU39 1177 3384 0519 4313 0000 0000 

••• Rózsaszín postai csekken: 
Kovács Zsolt egyéni vállalkozó (e.v.) 
3529 Miskolc, Felsőruzsin körút 23, 1/4. 
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7.) Mi történik, ha a megrendelést követően mégis meggondolod 
magad? 

• A hatályos jogszabályoknak megfelelően a ’Bemutatkozó videó’ 
termékem megrendelőjét, mint fogyasztót elállási és felmondási jog illeti 
meg. Ennek alapján akár még a díj kifizetése után is lemondhatod a 
részvételedet, az alábbiak figyelembe vételével: 

••• A szolgáltatás teljesítése előtt a fogyasztót 14 munkanapos elállási, 
illetve szerződés-felmondási jog illeti meg. Amennyiben megrendelés 
(illetve fizetés) után mégsem szeretnéd igénybe venni a szolgáltatást, 
akkor elállási szándékodat egy rövid emailben jelezheted felém. Kérlek, 
hogy ebben az esetben az email-tárgymezőbe írd be, hogy „Elállás”, vagy 
„Felmondás”, üzenetként pedig tüntesd fel a nevedet, a megrendelésed 
időpontját, és magát a tényt, hogy elállsz a szerződéstől. 

Vagyis: 14 munkanapon belül, az MP4 formátumú, személyre szabott 
videó kiküldése, azaz a szolgáltatás igénybe vétele előtt (!) minden 
további nélkül elállhatsz a szerződéstől. 

••• A szolgáltatás teljesítése, jelen esetben a videó kiküldése után a 
fentebb említett, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések 
részletes szabályairól rendelkező 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § 
m) bekezdése értelmében a fogyasztó már nem élhet a 14 munkanapos 
elállási illetve szerződés-felmondási jogával. 

Ezért és a viták elkerülése érdekében kérlek, hogy csak abban az 
esetben rendeld meg a videót, ha tényleg szükséged van rá – és azt ki 
is fizeted. 

 

8.) További kérdések 

• Ha a termékkel vagy a fentiekkel kapcsolatosan további kérdéseid 
lennének, írd meg nekem emailben a fentiekben már említett 
mosogatonemetorszagban@gmail.com címre.  

 

9.) Megrendelés 

• A terméket a weboldal alján található űrlapon tudod megrendelni. 
Kérlek, hogy minden mezőt tölts ki, majd kattints a MEGRENDELÉS 
gombra! 

• Ha üresen maradt volna egy-egy mező, a rendszer nem engedi 
beküldeni a megrendelést. A javítandó mezőkre piros színű keret hívja fel 
a figyelmedet. Az adatok módosítása, kiegészítése után ismételten 
kattints a MEGRENDELÉS gombra! 
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• A sikeres megrendelésről már a honlapon is kapsz egy rövid 
visszajelzést, de egy automatikusan küldött emailben is ellenőrizheted a 
megrendelés adatait. 

FONTOS: A megrendelés beküldésével tudomásul veszed és 
elfogadod a fentebb részletezett szolgáltatási és szerződési 
feltételeket. 

Szeretettel várom a megrendelésedet! 
 
 
Baráti üdvözlettel! 
 
Kovács Zsolt 
A konyhai és szállodai dolgozók némettanára. :-) 
 

 


