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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Bevezető rendelkezések: 

Jelen Általános Szerződési Feltételek - továbbiakban ÁSZF - vonatkoznak a Mobil Ultrahang 
Szolgáltató KFT. (székhely: 1126 Budapest Kiss János Altábornagy u. 48B), - továbbiakban Szolgáltató - 
és a Szolgáltatónál szolgáltatást igénybe vevő Páciensek részére teljesített egészségügyi 
szolgáltatásokra. 

Szolgáltató a Páciensek részére, a Páciensek előzetes írásos beleegyezése alapján ultrahang 
diagnosztikai és kardiológiai szolgáltatást nyújt a Mobil Ultrahang Egészségügyi Szolgáltató KFT. 
Telephelyein, rendelőiben felnőttek és gyermekek, csecsemők részére. 

Szolgáltató nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési 
engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához szükséges felelősségbiztosítási 
szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed. 

Fogalom meghatározások: 

Szolgáltató: Mobil Ultrahang Egészségügyi Szolgáltató KFT, 1126 Budapest Kiss János Altábornagy 
u.48B 

Páciens: jelen Szolgáltatónál egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személy 

Szolgáltatás: ultrahang diagnosztika, kardiológia 

Felek: Szolgáltató és Páciens 

Az ellátás folyamata: 

A Mobil Ultrahang Egészségügyi Szolgáltató KFT által nyújtott egészségügyi szolgáltatások előzetes 
bejelentkezés, időpontfoglalás alapján történnek. Bejelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: 

Telefon: 0036 212 000 225 

e-mail : info@mobiluh.hu, elojegyzes@mobiluh.hu, idopontfoglalas@mobiluh.hu,             
appointment@mobiluh.hu 

honlap: www.mobiluh.hu  

Időpont egyeztetés telefonon, e-mailen vagy a honlapon történő bejelentkezéssel lehetséges. Az 
időpontfoglalás a Szolgáltató szóbeli vagy írásbeli visszaigazolásával válik érvényessé. 

A Páciensnek a szolgáltatásra előzetesen be kell jelentkeznie, időpontfoglalás nélkül nem áll 
módunkban az egészségügyi szolgáltatást elvégezni.  Bejelentkezéskor a Páciensnek meg kell adnia a 
nevét, születési idejét, e-mail címét, telefonszámát, TAJ számát, lakcímét, valamint az időpont kérés 
okát. Időpont módosításra, lemondásra az ellátás tervezett időpontját legalább 24 órával megelőzően 
van lehetőség. 

Szolgáltató az időpontfoglalást követően csatolt dokumentumként e-mailben megküldi Páciens 
részére az ÁSZF, az Adatkezelési Szabályzat, az Adatkezelési Tájékoztató elérésére szolgáló linket, 
valamint az egészségügyi szolgáltatás elvégzéséhez szükséges tájékoztatókat, nyilatkozatokat. 

Páciensnek a szolgáltatás megrendelése során, illetve igénybe vételekor nyilatkoznia kell személyi 
adatairól, azok esetleges változásairól, az általa igénybe venni kívánt egészségügyi szolgáltatás 
szempontjából lényeges orvosi adatairól, kórelőzményeiről. A szolgáltatás igénybe vételekor írásban 
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nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul ezen adatok az Adatvédelmi Törvényben leírtak 
szerinti kezeléséhez.  

Szolgáltató az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatást az erre kijelölt telephelyein, rendelőiben 
végzi. Páciens és kísérői  kötelesek az ellátások rendjét betartani. 

Szolgáltató írásban és szóban tájékoztatja Pácienst a szolgáltatás menetéről, lehetséges 
kockázatairól. Páciensnek írásban nyilatkoznia kell, hogy a tájékoztatást megértette, elfogadta és 
hozzájárul az egészségügyi szolgáltatás elvégzéséhez.  

 Bármelyik nyilatkozattételi kötelezettség, illetőleg a személyazonosság igazolásának megtagadása 
esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatás elvégzését visszautasítani, megtagadni 

A tájékoztatásban javasolt szolgáltatástól a Szolgáltató a Páciens egészségügyi állapota által indokolt 
esetben és mértékben jogosult önállóan, előzetes beleegyezés nélkül is eltérni, azonban erről köteles 
a Pácienst utólag tájékoztatni.  

Fizetési feltételek: 

Páciens az igénybe vett szolgáltatásért Szolgáltató részére díjat köteles fizetni. A szolgáltatások 
mindenkori díja a Szolgáltató honlapján, valamint nyomtatott formában a Szolgáltató telephelyein, 
rendelőiben kifüggesztett hatályos díjjegyzékből ismerhető meg, illetve Szolgáltató személyesen, 
telefonon vagy e-mailen tájékoztatást biztosit Páciensei részére. 

A szolgáltatások díjtételei a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra. A szolgáltatás 
díját a Szolgáltató által kiállított számla ellenében magyar forintban, közvetlenül a szolgáltatás 
igénybe vétele után készpénzzel/ bankkártyával  kell  Páciensnek kiegyenlíteni Szolgáltató részére. 

Szolgáltató a mindenkori szolgáltatási díjat jogosult egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a 
díjmódosítás tényét és a hatályos díjjegyzéket a honlapján köteles közzétenni, valamint Szolgáltató 
telephelyein, rendelőiben nyomtatott formában a váróhelyiségben kifüggeszteni. 

Adatvédelem, tájékoztatás, titoktartás: 

Szolgáltató nyilatkozik, hogy adatvédelmi szabályzattal, adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik, mely 
megtekinthető a Szolgáltató honlapján, telephelyein, rendelőiben. 

Szolgáltató nyilatkozik, hogy telefonon az elvégzett egészségügyi szolgáltatásról információt nem ad 
ki. 

Felelősség:  

Szolgáltató kizárja felelősségét azokért a károkért, amelynek bekövetkezése annak eredménye vagy 
azzal áll összefüggésben, hogy Páciens a kezelést megelőzően valamely, az egészségügyi állapotával 
összefüggő vagy azt leíró tényt tévesen közölt vagy elhallgatott. 

Páciens a szolgáltatásra vonatkozó beleegyező nyilatkozat aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF 
rendelkezéseit a szolgáltatás megkezdése előtt megismerte, áttanulmányozta, rendelkezéseit 
megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el 
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