
Általános Szerződési Feltételek 

A jelen általános szerződési feltételek tartalmazza a www.obudagyogytorna.hu weboldal 

használatának, valamint Kártyás Georgina gyógytornász-fizioterapeuta szolgáltatásainak 

igénybevételére vonatkozó szabályait. 

A Szolgáltató Adatai 

Cégnév: Kártyás Georgina e.v. 

Székhely: 1037 Budapest Bécsi út 314/C 

Adószám: 57594790-1-41 

Nyilvántartási szám: 56237740 

Email cím: georgina.kartyas@gmail.com 

ÁNTSZ engedély szám: BP-02/NEO/30039-3/2021 

 

A rendelői szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok 

1. Bejelentkezés módja 
 

A kezeléseken csak előzetes bejelentkezéssel lehet részt venni. Ezt a páciens megteheti 

bármelyik elérhetőségeinken, melyek a Kapcsolat menüpont alatt találhatóak. 

A bejelentkezés feltétele, hogy megismerje, elfogadja a szolgáltatás igénybevételére 

vonatkozó szabályokat és az adatkezelési tájékoztatót. 

 

2. Időpont módosítás, lemondás, meg nem jelenés módja és szabályai 
 

Ha a páciens nem tud részt venni a megbeszélt időpontban a kezelésen, azt jeleznie kell 

email-ben a georgina.kartyas@gmail.com email címen, vagy telefonhívással illetve sms-ben. 

Az előre egyeztetett időpont díjmentesen módosítható és törölhető legkésőbb 12 órával az 

időpontot megelőzően. 

12 órán belüli időpontlemondás vagy módosítás esetén a kezelés árának 50%-át szükséges 

kifizetni a páciensnek. 

Ha páciens előzetes tájékoztatás nélkül nem jelenik meg a megbeszélt időpontban, 

fenntartjuk a jogot a következő időpontkérés megtagadására. 

 

3. Fizetési lehetőségek 

 
A rendelőben készpénzfizetés és átutalásos fizetés is lehetséges. 

Készpénzfizetés esetén a kezelés díját a kezelés napján szükséges kiegyenlíteni. 
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Átutalásos fizetés esetén lehetőség van a kezelés igénybevétele után fizetni a kezelés díját. 

Ebben az esetben a kezelésről átutalásos számlát állítok ki, melyet 8 napon belül kell 

kiegyenlíteni. Ezt a fizetési opciót kizárólag előzetes egyeztetéssel veheti igénybe a páciens. 

 

Egészségpénztári kártyával történő fizetés esetén csak készpénzes fizetés lehetséges. A 

kezelés díjáról a helyszínen készpénzes számlát állítok ki, melyet a helyszínen kell 

kiegyenlíteni, majd az egészségpénztártól a számla alapján visszaigényelni a kezelés árát.  

A szerződött egészségpénztárak az Árak menüpont alatt találhatóak. 

A 12 órán belüli lemondás vagy meg nem jelenés esetén a késedelmi lemondási díj kifizetése 

történhet készpénzben a következő kezelési alkalom során illetve a banki átutalással 8 napon 

belül. 

 

Rendelő etikett, hasznos információk 

A kezelésről való késést nem tudjuk pótolni, ezért javasoljuk az 5 perccel előbbi érkezést. 

A kezeléshez szükséges kényelmes ruha, ami engedi a szabad mozgást és a legtöbb esetben lényeges 

a gerinc láthatósága. Ideális viselet gyógytornához a rövidnadrág és a trikó illetve első alkalommal a 

vizsgálat során legjobb az alsónemű esetleg bikini. 

Első alkalommal szükségesek a releváns orvosi leletek. 

 

Jogi nyilatkozat 

A www.obudagyogytorna.hu honlapon található összes tartalom Kártyás Georgina szellemi terméke, 

és szerzői jogvédelem alatt áll (lsd. 1999.évi LXXVI. törvényt a szerzői jogokról). Az oldalon található 

tartalom utánközlése kizárólag Kártyás Georgina előzetes írásbeli engedélyével és a forrásra mutató 

aktív linkkel lehetséges. A www.obudagyogytorna.hu honlapon jogtiszta képek találhatóak, melyek 

forrásai: saját fotók, ingyenes stock fotók (www.pexels.com, www.pixabay.com) illetve vásárolt 

stockfotók (www.istockphoto.com). Amennyiben szeretnéd valamilyen formában felhasználni a 

honlap tartalmát, a georgina.kartyas@gmail.com e-mail címen vedd fel velem a kapcsolatot. 

 

Felhasználói Feltételek 

A honlapon közölt információk, képek és videók ismeretterjesztő jellegűek, melyeket a felhasználó, 

mint önálló döntéshozó a saját felelősségére használhat fel. A honlapon nincsenek diagnózisok, 

szakvélemények és terápiás tervek. Egészségügyi probléma esetén javaslom szakember segítségének 

igénybevételét személyes tanácsadásért, szakvéleményért és terápiás tervért. 
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