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Szolgáltató és Megrendelő együttesen Felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.
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Felek rögzítik, hogy Szolgáltató működteti az RMC Clinics-et (a továbbiakban: RMC), amely egészségügyi szolgáltatást nyújt a hozzá
forduló ügyfelei részére.
Az RMC járóbeteg szakrendelés keretein belül járóbeteg és egynapos sebészeti ellátást biztosító rendelő. Az RMC által mindenkor
nyújtott szolgáltatások jegyzéke, az RMC mindenkori nyitvatartása, a Szolgáltató mindenkori elérhetőségei és a Szolgáltató által
meghatározott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szolgáltató honlapján (www.rmc.hu), valamint a Szolgáltató székhelyén
nyomtatott formában, illetve az ÁSZF a betegváróban történő elhelyezésével ismerhetők meg. Szolgáltató az ÁSZF-et jogosult
egyoldalúan módosítani, amely módosítást – a módosítás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően – a honlapján köteles
közzétenni, valamint az RMC-ben nyomtatott formában a betegváróban elhelyezni.
Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait a jelen Szerződésben, illetve az
ÁSZF-ben, és az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt feltételekkel veszi igénybe, Szolgáltató pedig kötelezettséget vállal arra, hogy
Megrendelő részére szakszerű egészségügyi szolgáltatást nyújt a jelen Szerződésben, illetve ÁSZF-ben, és az Adatvédelmi
Szabályzatban foglalt feltételekkel.
Megrendelő első alkalommal történő bejelentkezésének időpontja:
Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Szerződés aláírásának időpontjában hatályos, az RMC szolgáltatásaira vonatkozó, az ÁSZF-ben
foglalt rendelkezéseket, adatokat és információkat megismerte, megértette, azokról a Szolgáltató őt teljes körűen és részletesen
tájékoztatta, valamennyi szóban és/vagy írásban feltett kérdésére kimerítő választ kapott, a válaszokat is teljes egészében
megértette, és mindezek alapján az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató külön is felhívta a figyelmét az ÁSZF azon rendelkezéseire, amelynek alapján Megrendelőt
a szolgáltatási díjon felül fizetési kötelezettség terhelheti (a foglalt időpont lemondása hiányában fizetendő rendelkezésre állási
megbízási díj, és bánatpénz, illetőleg korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen személy esetében a jelen szerződést
aláíró törvényes képviselő készfizető kezességvállalása), amely rendelkezéseket Megrendelő jelen Szerződés aláírásával külön és
kifejezetten is elfogad.
Megrendelő teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és az ezekben bekövetkezett
bármilyen jellegű változást – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – írásban köteles a Szolgáltatónak bejelenteni.
Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az RMC jelen Szerződés aláírásának időpontjában hatályos szolgáltatási
díjait megismerte, a rendelkezésére bocsátott információkat megértette, a díjak összegével, számítási módjával, a díjfizetés
módjával és határidejével, a szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó biztosítékadási kötelezettséggel, a díjjegyzék Szolgáltató
általi egyoldalú módosításának lehetőségével teljes egészében tisztában van, valamennyi szóban és/vagy írásban feltett kérdésére
kimerítő választ kapott, és a válaszokat is teljes egészében megértette, és ezen rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek
fogadja el.
A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és
az egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.
Ezen Szerződést a Felek – annak elolvasása és megértése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Budapest,
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