
 

 

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 

 

A Frissdiplomás Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft. adatai: 

Székhely: H-1037 Budapest, Lángliliom utca 2. 13. ép. 1.  

Telephely: H-1037 Budapest, Lángliliom utca 2. 13. ép. 1.  

Adószám: 13777157-2-41 

 

A weboldalon történő megrendelés fizetési kötelezettséggel jár! 

Amennyiben a megrendelés nem a weboldalon keresztül történik, abban az esetben is a jelen 

szerződési feltételek mérvadóak és a szolgáltatás összegének vagy annak előlegének átutalásával 

válik a megrendelő által elfogadottá és fizetési kötelezettség érvényűvé. 

 

Ár 

A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak bruttó összegek. 

 

Teljesítési idő 

Az utalás megérkezésétől számított 5 munkanap 

 

Rendelési információk 

A rendelés menete a következő: 

A kiválasztott szolgáltatás megrendelését követően a megrendelőnek kiküldésre kerül a díjbekérő és 

a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatbekérő. Miután 3 munkanapon belül megérkezik a 

szolgáltatás ellenértéke a Frissdiplomás Kft elkészíti a megrendelt szolgáltatást, ezt 5 munkanapon 

belül átküldi e-mailen a megrendelőnek. A megrendelőnek lehetősége van, a megrendelt 

szolgáltatással kapcsolatban a megrendelés elkészülte után 1 héten belül konzultálni a szolgáltatóval. 

A megrendelőnek egy módosítási körre van lehetősége.  

A megrendelt önéletrajz pdf formátumban készül el. 

 

Fizetési módok 

Banki átutalás 

 

Fizetési határidő 

A díjbekérő kiküldését követő 3 munkanap 



 

 

 

Felelősség 

A weboldal használata feltételezi az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, 

különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A weboldal üzemeltetője 

nem vállal felelősséget azért a kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás során, vagy amiatt 

következett be.  

Megrendelést a Frissdiplomás Kft csak akkor tekint elfogadottnak, ha a megrendelés teljesítéséhez 

szükséges adatbekérőt hiánytalanul, valós adatokkal töltötte ki. 

A megrendelt dokumentumokban szereplő adatokat a megrendelő szolgáltatja; azok valóságnak 

megfelelő voltáért felelősséget nem vállalunk. 

 

Szerzői jogok 

A Frissdiplomás Kft-től kapott bármilyen sablon, minta, segédlet nem adható tovább, nem 

sokszorosítható. 

 

Egyéb rendelkezések, információk 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 

rendelkezései az irányadók. 

A megrendelő  megrendelésének rögzítésével elfogadja az frissdiplomas.hu általános szerződési 

feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát. 


