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Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a DAM Invisible Technology Zrt. 
(székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 64., adószám: 27775969-2-43), mint Szolgáltató  által 
üzemeltetett „webáruház” (https://scoooring.com) használatára vonatkozó általános 
szerződési feltételeket. 

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával 
egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül 
iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt 
szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.  

SZOLGÁLTATÓ ADATAI 

A szolgáltató neve: DAM Invisible Technology Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

A szolgáltató székhelye: 1118 Budapest, Budaörsi út 64. 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen 
használt elektronikus levelezési címe: info@damit.hu  

Cégjegyzékszáma: 01-10-141779 

Adószáma: 27775969-2-43 

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Telefonszámai: +36 1 666 3 777 

A szerződés nyelve: magyar  

A tárhely-szolgáltató adatai: DAM Invisible Technology Zrt. 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK  

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat 
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
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törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a 
felekre külön kikötés nélkül is irányadók.  

1.2. Jelen ÁSZF hatálya a scoooring.com weboldal és egyetlen terméke a „Nemzetközi futball 
webinárium”-ra terjed ki. 

1.3. A szerzői jogaival a DAM Invisible Technology Zrt. rendelkezik.  

1.4. A weboldal minden nap 7/24 órában elérhető. 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre  

1.5. A megvásárolható termékek köre csak egyetlen szolgáltatásra korlátozódik a „Nemzetközi 
futball webinárium”-ra. 

1.6. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását. A 
szolgáltatás adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben 
illusztrációként szerepelnek.  

1.7. Akciós áron a Szolgáltató nem árulja szolgáltatását.  

RENDELÉS MENETE  

1.8. A scoooring.com oldalán a „Feliratkozok / Subscribe now” gombok megnyomásával veszi 
kezdetét. Ekkor az oldal egyetlen termékét az „Kosárba teszem / Add to cart” gombbal lehet a 
kosárba tenni. A tovább lépéshez a „Kosár tartalma / View cart” gomb megnyomása 
szükséges. A vásárlói kosáron meg lehet változtatni a mennyiséget, majd a „Fizetés / Proceed 
to checkout” gombbal lehet továbblépni. A tovább lépés után meg kell adni a csillaggal jelzett 
mezőket, majd a „Fizetés Barionnal / Proceed to Barion” gombbal lehet a Barion fizetési 
szolgáltató oldalára jutni, ahol megtehető a fizetés.  

1.9. Fizetési kizárólag a Barion fizetési szolgáltatón keresztül érhető el. 

1.10. A Szolgáltató az egyetlen termékének fizetéséről a Bariontól kap értesítést. A 
webinárium eléréséhez szükséges tájékoztatást legkésőbb a Webinárium kezdete előtt 3 
nappal küldi meg. 

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS  

1.11. A megrendelések feldolgozása a sikeres fizetéskor történik meg. 
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1.12. A teljesítési határidő, a Webinárium időpontja (2022.09.22). 

1.13. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a 
szerződésben meghatározott szolgáltatás nem áll végezhető el, köteles erről Felhasználót 
haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de 
legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót mentesíti a 
szerződésszegése egyéb következményei alól.  

ELÁLLÁS JOGA  

1.15. A vásárló elállási jogával a Webinárium megkezdésének időpontjáig élhet. Ehhez az 
elállást a scoooring@damit.hu email címen, vagy az Ügyfélszolgálati telefonszámon jelentheti 
be. Ekkor a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a kifizetett 
szolgáltatás árát. 

GARANCIA, JÓTÁLLÁS  

1.16. A Webinárium szolgáltatásra garancia jótállás nem érvényesíthető 

PANASZKEZELÉS  

1.17. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről 
- ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, 
kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok 
közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - 
ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes 
címéről, telefonszámáról.  

VEGYES RENDELKEZÉSEK  

1.18. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a 
Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap 
alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti Bíróság/Törvényszék 
illetékességét.  

  

Budapest, 2022. 08. 05.  
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