ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Szolgáltatói Adatok
Teljes neve: Aplomb Zrt. (továbbiakban: Aplomb)
Székhelye: 1027 Budapest, Horvát u. 14-24. 4. em.
postacíme: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H.
Telephelye/Ügyfélszolgálata: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H.
Ügyfélszolgálati felület: https://humanserviceshungary.hu/kapcsolat/
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@humanserviceshungary.hu
Telefonszáma: +36 70 649 0898
Cégjegyzékszáma: 01-10-049913
Adószáma: 25702194-2-41
Magán-munkaerő közvetítői nyilvántartásba vételi száma: BP/0701/14810-1/2019-1197
Szolgáltatást végzőt képviseli a munkaerő közvetítési tevékenysége során: Tóth Ákos Dávid
2. Alapfogalmak:
Aplomb: az a személy, amely az Általános Szerződési feltételek alapján szolgáltatást nyújt a
Felhasználónak.
Látogató: az a személy, aki az Aplomb által üzemeltetett bármely felületen vagy bármely
csatornán tájékozódik az Aplomb szolgáltatásairól, de nem rendelkezik regisztrációval.
Felhasználó: az a 16. életévét betöltött természetes személy, aki azért regisztrál az Aplomb által
működtetett elektronikus felületen, mert Foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni
és ehhez harmadik személy közvetítését kívánja igénybe venni.
Foglalkoztató: az a személy, amely a felhasználóval vagy mással ellenérték fejében
Foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kíván létesíteni.
Potenciális Foglalkoztató: az a Foglalkoztató, aki az Aplomb szolgáltatását veszi igénybe.
Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a szolgáltatás
tárgya természetes személy által ellenérték fejében végzett munka továbbá a tagsági vagy más
atipikus jogviszonyon alapulóan, harmadik személy útján, de a természetes személy személyes
közreműködésével végzett munka, kivéve a munkaerő-kölcsönzési jogviszonyt.
Magán-munkaközvetítés: a Magán-munkaközvetítői tevékenység hatálya alá tartozó
tevékenység, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók
találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából, ideértve a magyar
állampolgárok külföldre, a külföldi állampolgárok Magyarországra való közvetítését is.
Atipikus munkaközvetítés: az a munkaközvetítés, melynek során a természetes személy a
munkát tagsági vagy más atipikus jogviszonyán alapulóan, harmadik személy útján, de
személyes közreműködésével végzi, kivéve a munkaerő-kölcsönzést.
Felhasználó Kapcsolattartási címe: az az e-mail cím, melyet a Felhasználó a regisztrációhoz
az Aplomb részére megjelöl vagy a regisztrációt követően kifejezetten ebből a célból közöl.

Profil: az Aplomb által a Felhasználóval együttműködve Foglalkoztatási jogviszony
közvetítése érdekében összeállított dokumentum, mely egyedileg rendezett formában
tartalmazza a Felhasználóra vonatkozó, releváns információkat, különösen a képzettségére,
tudására tapasztalatára továbbá a jövőbeni foglalkoztatására vonatkozó elképzeléseit és
igényeit. Ha a Profil nem tartalmazza a Felhasználó személyes és kapcsolattartási adatait,
valamint a tapasztalattal kapcsolatos azokat az adatokat, melyekből a Felhasználó ismertté
válhat, abban az esetben a Profil Anonim Profil. Amennyiben a Profil tartalmazza az Anonim
Profilban felismerhetetlenné tett adatokat, valamint a kapcsolattartási adatokat, abban az
esetben az Teljes Profil.
Közvetítési Szerződés: az Aplomb és a Felhasználó között a regisztrációt követően az ÁSZF
szerint megkötött, azt kiegészítő, a Felhasználó részére nyújtandó Magán-munkaközvetítési
vagy Atipikus Munkaközvetítési Szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodás.
Foglalkoztatási Szerződés: A Felhasználó és a Foglalkoztató között az Aplomb és a
Felhasználó között a Közvetítői Szerződés eredményeképpen megkötött megállapodás,
melynek célja a Foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrejötte.
Cégchecking: ahhoz, hogy bármely potenciális Foglalkoztató megismerje a Felhasználó
Anonim Profilja alapján a Teljes Profilját, annak megismerését megelőzően a Felhasználó
nyilatkozik az Aplombnak arra, hogy a konkrét potenciális Foglalkoztatóhoz közvetlenül vagy
más személy közbejöttével a CV-je benyújtásra került-e Foglalkoztatási jogviszony céljából az
Aplomb kérdését megelőző 12 hónapban. Pozitív a Cégchecking, ha a Felhasználó válasza
„igen”, negatív a Cégchecking, ha a Felhasználó válasza „nem”.
Közvetítés bekövetkezte: a Cégchecking napja.

3. Az Aplomb szolgáltatásának célja
Az Aplomb a Felhasználó kezdeményezésére:
- Felméri Felhasználónak a Foglalkoztatásával kapcsolatos jövőbeni igényeit, elképzeléseit
- Felhasználó interjúi alapján összegyűjti és rögzíti a Felhasználóra vonatkozó, a
Foglalkoztatás eredményes közvetítéséhez releváns információkat
- Felhasználó beleegyezése esetén elvégzi a felhasználó aktuális tudásfelmérésére vonatkozó,
a Foglalkoztatók által elfogadott teszteket, ezek eredményét értékeli
- Felhasználó együttműködésével és jóváhagyásával elkészíti róla azt a Profilt, mely hiteles,
valós és a Felhasználó igényeinek megfelelő potenciális Foglalkoztatók érdeklődését
felkeltheti
- Közvetítői Szerződés megkötésével vállalja, hogy a Felhasználó Profilját a Felhasználót
képviselve a potenciális Foglalkoztatók lehető legszélesebb köréhez a lehető leggyorsabban
eljuttatja
- Felhasználónak a potenciális Foglalkoztató részére történő közvetítésével közreműködik a
Foglalkoztatási Szerződés megkötésében
4. Alapvető rendelkezések
4.1. A Felhasználó fogyasztó. A Felhasználót az Aplombbal létrejövő összes jogviszonyában
megilletik a fogyasztókat megillető jogosultságok.

4.2. A Látogatót akkor illeti meg a fogyasztót megillető jogosultság, ha fogyasztó, és annyiban
illetik meg, amennyiben azt jogszabály kifejezetten kötelezővé teszi az Aplomb számára.
4.3. A Felhasználó regisztrációja nem minősül az Aplombbal szerződéskötésnek, kizárólag az
Felhasználóval történő kapcsolatfelvételre jogosítja fel az Aplombot. A regisztráció
megszűntetésére bármikor jogosult a Felhasználó.
4.4. Az Aplomb Felhasználónak nyújtott szolgáltatásáért a Felhasználó nem tartozik díjfizetési
kötelezettséggel, a részére nyújtott szolgáltatás ingyenes.
4.5. A Felhasználó bármikor elállhat az Aplombbal külön megkötött Közvetítési Szerződésétől.
4.6. A Felhasználóra az ÁSZF olyan mértékben terjed ki, amilyen mértékben a Felhasználó
igénybe veszi az Aplomb szolgáltatását.
4.7. Az Aplombnak a felhasználó részére nyújtott szolgáltatása és a Közvetítői Szerződés nem
minősülnek a Ptk. 6:62.§el szerint elektronikus úton megkötött szerződésnek, az Aplomb
szolgáltatása nem információs társadalommal összefüggő szolgáltatás.
4.8. Az Aplomb a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen
eltérő feltételeket vastag betűvel szedetten külön kiemeli az ÁSZF-ben (vastag betűs
feltételek).
4.9. Az Aplomb az ÁSZF alapján a szolgáltatását Magyarország területén nyújtja. A
Foglalkoztatásra irányuló jogviszony vagy annak teljesítése külföldre is kiterjedhet. Ha a
Felhasználó külföldi foglalkoztatási jogviszonyra kívánja az Aplomb szolgáltatását igénybe
venni, akkor erről a Feleknek a Közvetítési Szerződéskor külön kell megállapodniuk.
4.10. A Külföldi állampolgár Felhasználó köteles az első kapcsolatfelvételkor erre vonatkozó
tájékoztatást adni az Aplombnak a jogszabálynak megfelelő szolgáltatásnyújtás érdekében.
4.11. Az ÁSZF nyelve magyar.
4.12. Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejött szerződésekre a magyar jog szabályai
vonatkoznak.
5. Regisztráció
5.1. Felhasználó az erre rendszeresített elektronikus felületen online regisztrációval biztosítja az
Aplombnak a kapcsolatfelvétel lehetőségét.
5.2. Az online regisztráció feltételei (továbbiakban: Feltételek) a következők:
- Felhasználó vezeték és keresztnevének megadása
- Kapcsolatfelvételhez szükséges telefonszám megadása
- Kapcsolattartási e-mail cím megadása
- Az Általános Szerződési feltételek elfogadása
- Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása
- Nyilatkozat (pipával jelölve) arra, hogy a Felhasználó betöltötte a 16. életévét.
5.3. A Feltételek alapján az Aplomb a regisztráció sikerességét e-mailben igazolja a Felhasználó
kapcsolattartási címére.
5.4. A Regisztrációt bármikor törölheti a Felhasználó a kapcsolattartási címről az ÁSZF
fejrészben megjelölt ügyfélszolgálati címre küldött üzenettel.
5.5. A Regisztráció során külön ablak jelölésével (pipa) a Felhasználó jogosult arra, hogy
marketing anyagokat, hírleveleket vagy telefonos tájékoztatást kérjen az Aplombtól
(továbbiakban: marketing szolgáltatás). A marketing szolgáltatás igénybevétele nem
feltétele a Regisztrációnak. Az egyes marketing szolgáltatásokat egymástól függetlenül is
igénybe veheti a Felhasználó, és bármikor jogosult marketing tartalmak kézhez vételekor a
levelek alján a leiratkozásra megjelölt négyzetre kattintással, vagy e-mail címéről küldött
szabadszavas e-mailben a szolgáltatást megszűntetni. Telefonos szolgáltatás
igénybevételekor a megszűntetési kérelmet telefonon is be lehet jelenteni. A Regisztráció
törlésével nem szűnik meg a marketing szolgáltatás.

6. Felmérés
6.1. Az Aplomb a regisztrációt követően 1 munkanapon belül telefonon vagy a Felhasználóval
egyeztetett más platformon felveszi vele a kapcsolatot annak érdekében, hogy:
o Felmérje Felhasználónak a Foglalkoztatásával kapcsolatos jövőbeni igényeit,
elképzeléseit,
o Felhasználó interjúi alapján összegyűjtse és rögzítse a Felhasználóra vonatkozó, a
Foglalkoztatás eredményes közvetítéséhez releváns információkat
o Felhasználó beleegyezésével szükség esetén elvégezze a Felhasználó aktuális
tudásfelmérését, majd ezek eredményét értékelje.
6.2. A Felhasználó az interjúk során köteles valós információt szolgáltatni különösen a
személyes adataira, képzettségére, végzettségére, munkatapasztalatára, az általa
megszerzett képesítésekre, vizsgákra, munkahelyeire, korábbi foglalkoztatóira és a
foglalkoztatása során betöltött munkakörre és munkatapasztalataira vonatkozóan;
ugyanakkor a Felhasználó bármely információ szolgáltatását megtagadhatja, ennek
kockázatát maga viseli. A Felhasználó felel azért, hogy az általa szolgáltatott információk
a valóságnak megfelelnek, és azokat szükség esetén a potenciális Foglalkoztatóknak az
általuk elvártak szerint vagy a Foglalkoztatáshoz szükséges módon igazolni tudja.
6.3. A Felhasználó a szolgáltatás teljesítése érdekében köteles információt szolgáltatni arról, ha
külföldi állampolgár.
6.4. A Felhasználó az Aplomb szolgáltatása során annak minden szakaszában szabadon dönt
arról, hogy a tudásának mérésére szolgáló teszteken részt vesz, ezek eredményének
Profiljába történő beépítéséhez hozzájárul, a későbbiekre hozzáférést ad a potenciális
Foglalkoztatóknak eredményéhez, a teszt elemzéséhez vagy a felméréshez. A
hozzájárulását a Felhasználó bármikor visszavonhatja.
6.5. A Felhasználó kérheti az Aplombtól, hogy csak meghatározott a potenciális
Foglalkoztatóknak küldjék meg a Profilját, amennyiben ők érdeklődnek az Aplomb
szolgáltatása iránt.
6.6. A Felhasználó a szolgáltatás teljesítése érdekében köteles megjelölni, ha a Foglalkoztatás
vagy annak a teljesítését külföldön vagy külföldi potenciális foglalkoztatónál szeretné
igénybe venni.
6.7. Az Aplomb a külföldi Foglalkoztatás teljesítésének feltételeiről azt követően vállalja
tájékoztatni, ha a Felek a 7. pont szerint Szerződést kötnek a Közvetítésre, és a konkrét
potenciális Foglalkoztatóktól az Aplomb a tájékoztatáshoz szükséges feltételekről beszerzi
az információkat.
6.8. Amennyiben az Aplombnak megalapozott kétsége merül fel különösen a Felhasználó által
nyújtott információkkal kapcsolatban és/vagy a potenciális Foglalkoztatókra vonatkozó
elvárásokat irreálisnak ítéli meg, úgy az Aplomb erre felhívja a Felhasználó figyelmét és
amennyiben a Felhasználó fenntartja az információkat, abban az esetben az Aplomb dönthet
úgy, hogy a szolgáltatását megszakítja.
6.9. Az Aplomb elkészíti Felhasználó Profilját, és megküldi jóváhagyásra a Felhasználónak a
tesztek eredményével és értékelésével. A Felhasználó 2 munkanapon belül észrevételeket
fűzhet a Profilhoz. Ez az eljárás mindaddig tart, amíg az Aplomb és a Felhasználó között
véleményeltérés van a Profilra vonatkozóan.
7. Szerződéskötés
7.1. Az ÁSZF vastag betűs feltételeit az Aplomb egyedileg megküldi a Felhasználónak
akkor, amikor a Felhasználó beleegyezését kéri a Profiljának jóváhagyására.
7.2. A Közvetítési Szerződés azzal az időponttal jön létre, amikor a Felhasználó jóváhagyja
a Profilját az Aplomb részére küldött e-mail üzenettel.

7.3. A Felhasználó a Profiljának jóváhagyásával a kapcsolattartási címéről e-mailben
vállalhatja, hogy az Aplombbal kötendő Közvetítési Szerződés megkötése esetére a
közvetítési Szerződés időtartamára kizárólagosságot ad részére.
7.4. Egyik Fél sem köteles Közvetítői Szerződés megkötésére.
8.

Közvetítői Szerződés Teljesítése
8.1. Az Aplomb a Közvetítési Szerződés létrejötte után a lehető legrövidebb idő alatt a
potenciális Foglalkoztatók lehető legszélesebb köréhez juttatja el a Felhasználó Anonim
Profilját és igényeit a Felhasználót képviselve kódszámmal ellátva.
8.2. Amennyiben bármely potenciális Foglalkoztató érdeklődik a Felhasználó Teljes
Profiljáról, abban az esetben az Aplomb Cégcheckinget végez.
8.3. Az Aplomb a potenciális Foglalkoztatónak negatív Cégchecking esetén – vagy pozitív
Cégchecking esetében a díjfizetést vállalónak - adja meg a Felhasználó teljes Profilját.
8.4. Az Aplomb a Teljes Profillal egyidejűleg továbbítja a potenciális Foglalkoztatónak mind
azokat a dokumentumokat, melyek továbbítását jóváhagyta a Felhasználó (különösen:
anonimitást feloldó részletes saját CV, tesztek, ezek eredménye, értékelése).
8.5. A Foglalkoztatás létrejötte érdekében minden eljárásért és nyilatkozatért a Felhasználó és a
Foglalkoztató felelősek egymással szemben. A Foglalkoztatáshoz a kiválasztási eljárást a
potenciális Foglalkoztató saját belátása szerint folytatja le.
8.6. A Foglalkoztató és az Aplomb akként állapodnak meg, hogy a Foglalkoztató jogosult
közvetlenül ajánlatot tenni a Felhasználónak.
8.7. Külföldi foglalkoztatásra vonatkozó ajánlat esetén a Foglalkoztató ajánlatától számított 2
napon belül az Aplomb is köteles arra, hogy a fogadó ország jogszabályairól - különösen a
foglalkoztatással, a külföldiek munkavállalásával, az idegenrendészettel kapcsolatos
szabályokról - a közvetítést megelőzően a munkát keresőt írásban tájékoztassa a
Felhasználót.
8.8. Magyarországi foglalkoztatásra vonatkozó ajánlat esetén a Foglalkoztató ajánlata szerint
ettől számított 2 napon belül az Aplomb is köteles arra, hogy foglalkoztatáshoz szükséges
képzettségről, gyakorlati időről, a foglalkoztatás helyéről, idejéről, az irányadó
munkarendről, munkaidő-beosztásról, várható kereseti lehetőségről.
8.9. A Foglalkoztatás érdekében lefolytatott eljárás eredményét - a Felhasználó köteles
haladéktalanul bejelenteni az Aplombnak, ha ezt a Foglalkoztató az Aplombbal közli, akkor
az Aplomb tájékoztatja a Felhasználót.
8.10. A Foglalkoztató és a Felhasználó közötti Foglalkoztatási Szerződés megkötéséért a
szerződéskötő felek felelnek.
8.11. A Felhasználó köteles bejelenteni az Aplombnak, ha az Aplomb által közvetített
potenciális Foglalkoztatóval a Közvetítéstől számított 12 hónapon belül Foglalkoztatási
Szerződést köt. A Felhasználó a szerződés megkötéstől számított 5 munkanapon belül
köteles a bejelentést megtenni a kapcsolattartási címéről címzett levélben. Kétség esetén az
Aplomb kérheti a szerződés megkötésének az igazolását vagy tájékoztatást kérhet a
Foglalkoztatótól.

9. A Közvetítési Szerződés megszűnése
9.1. A Közvetítési Szerződéstől a Felhasználó bármikor azonnali hatállyal elállhat vagy a jövőre
felmondhatja. Az elállás vagy felmondás közlésével megszűnik a Közvetítési Szerződés.
9.2. Az Aplomb a szolgáltatása bármely szakaszában szabadon dönthet arról, hogy a
szolgáltatásának nyújtásával felhagy, ha úgy ítéli meg, hogy nem képes a Felhasználó által

nyújtott információk alapján részére a potenciális Foglalkoztatókra vonatkozó elvárásokat
teljesíteni.
9.3. A Közvetítési Szerződéstől az Aplomb 15 napos határidővel állhat el indokolás nélkül.
9.4. A Felhasználó Foglalkoztatási Szerződésének megkötése nem szűnteti meg a Közvetítési
Szerződést, de az Aplomb nem közvetít több potenciális Foglalkoztatót.
9.5. A Felhasználó a Közvetítési Szerződés megszűnése után is köteles az Aplombnak
tájékoztatást adni a Közvetítés bekövetkeztével érintett bármely Foglalkoztatóval kötött
szerződéséről, feltéve, ha a szerződéskötésre a Közvetítés bekövetkeztétől számított 12
hónapon belül kerül sor.
10. A Felek felelőssége
10.1. Az Aplomb nem felel azért, hogy a Felhasználó Közvetítése bekövetkezik vagy sikeres
lesz, és szerződést köt a Foglalkoztatásra. Az Aplomb felelőssége nem terjed ki a
Felhasználónak a Foglalkoztatóval folytatott tárgyalásaira, nem felel különösen a
Foglalkoztatási lehetőség létezéséért, megszűnéséért, a Foglalkoztató által nyújtott
információk valóságtartalmáért, az információk megfelelőségéért, a Foglalkoztató
magatartásáért.
10.2. A Felhasználó fele az általa szolgáltatott adatokért, információkért, a kapcsolattartási
adatokért.
11. Kellékszavatosság
Az Aplomb nem köteles a felhasználónak további potenciális Foglalkoztatókhoz
közvetíteni, amennyiben a közvetítéssel érintett Foglalkoztatása bármely okból – ideértve
a Foglalkoztató megatartását -megszűnik.
12. Kártérítési Felelősség korlátozása
Az Aplomb a Közvetítési Szerződés megkötése esetére legfeljebb a Profilban
meghatározott jövedelem alsó összegének 50%-nak erejéig tartozik kártérítési
felelősséggel a Felhasználóval szemben az általa nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben
elkövetett szerződésszegéséből eredően a Felhasználónak okozott károk megtérítéséért,
kivéve az élet testi épség egészségben okozott kárt és a szándékos szerződéssel a
felhasználónak okozott károkat.
13. Vegyes Rendelkezések
13.1. A Felek az ÁSZF-fel összefüggő jogviszonyaik során, azzal összefüggésben a közöttük
fennálló jogviszonyok időtartama alatt és azt követően is kötelesek tartózkodni attól, hogy
egymásra vonatkozóan vagy harmadik személyre vonatkozóan a valóságnak nem
megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások
személyiségi jogait sértő kijelentést tegyenek vagy harmadik személyekre vagy a jogaikra
vonatkozó potenciálisan sértő tartalmak osszanak meg egymással, harmadik személyekkel
vagy egyéb módon hozzáférhetővé tegyenek ilyeneket, kivéve ha ezek az alkotmányos
véleményszabadság gyakorlásának határain belül maradnak
13.2. A felek kötelesek tartózkodni az üzleti titok megsértésétől és a tisztességtelen piaci
magatartás és versenykorlátozás tilalma alá esően tiltott módon megszerzett adatok
hozzáférhetővé tételétől.
13.3. A felek kizárólag az Aplomb szolgáltatásának célja és Közvetítési Szerződés megkötése
esetén, ennek érdekében jogosultak az ahhoz szükséges mértékben a teljesítéshez szükséges
intézkedéseket megtenni.

14. Panaszkezelés
14.1. A Aplomb a fogyasztói panaszokat a Aplomb az ÁSZF Fejrészében megadott
levelezési címén, valamint e-mail címén és kapcsolattartási telefonszámán fogadja. Kérjük,
elsősorban az Aplombbal lépj kapcsolatba a vita rendezése érdekében. A fogyasztóvédelmi
panaszok jegyzőkönyvezése és kivizsgálása során az Aplomb a mindenkori
fogyasztóvédelmi jogszabályok betartása mellett jár el.
14.2. Az Aplomb a szóban tett fogyasztói panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint
orvosolja. Amennyiben a panasz kezelésével nem értesz egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, az Aplomb a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni és azt 30 napon belül megküldi a Neked
érdemi válaszával együtt. Az írásbeli panaszodat az Aplomb a panasz beérkezését követően
30 napon belül érdemben vizsgálja meg, és arról tájékoztatást küld Neked!
14.3.

Békéltető testület eljárása

Amennyiben Aplomb és Közted esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során
nem rendeződik, akkor a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes békéltető
testülethez fordulhatsz és kezdeményezheted a békéltető testület eljárását, illetve
választásod szerint fordulhatsz az Aplomb székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez
is. Abban az esetben, ha több Fogyasztó fordul a testülethez ugyanabban az ügyben, akkor
bármelyik Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes testület valamennyi Fogyasztóra nézve
illetékes.
A békéltető testületek olyan független testületek, melyeket a megyei kereskedelmi és
iparkamarák, illetve a fővárosi kereskedelmi és iparkamara működtet. A békéltető testület
hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata, hogy
megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között,
ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors,
hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Az Aplomb székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület
(címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06-1-488-2131, e-mail:
bekelteto.testulet@bkik.hu, honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/.
Budapest, 2022. február 1.

