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Banknote.hu
Allmänna Villkor
Detta dokument kommer inte att arkiveras, kommer att avslutas i elektronisk form, skall inte
betraktas som ett skriftligt avtal, är formulerad på ungerska, inte hänvisar till en uppförandekod.
Vid frågor som relaterade till verksamheten, beställning och leveransprocessen av webbutiken, kan
alla våra kunder kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.
Effekten av de Allmänna Villkoren omfattar etablerade rättsförhållanden throught
tjänsteleverantörens webbsidor och underdomäner (banknote.hu, accubanker.hu, uv-lampa.hu,
uvlampa.hu, bankjegyszamlalo.hu, bankjegyszamlalo.eu, goldmill. hu, cashtech.hu, penzszamlalo.com,
penzszamlalo.hu, penzszamolo.eu). De nuvarande allmänna villkoren finns på följande webbplats:
http://banknote.hu/aszf och det kan laddas ner från medföljande länk: http://banknote.hu/aszf.pdf
1. NAMN FÖRETAG:
Företagets namn: BANKNOTE Commercial and Service Provider Limited Liability Company
Bolagets säte: 26-32 Cziráki str. Budapest 1163, Hungary
Bolagets kontaktuppgifter, e-postadress som allmänt används för att kontakta kunder:
info@banknote.hu
Organisationsnummer: 01 09 862912
Skattenummer: 13585349-2-42
Registrera myndighet: Budapest tingsrätt som handelsdomstolen
Telefonnummer: 06 1 401-0938
Dataskydds registreringsnummer: NAIH-73260/2014.
Språk av kontraktet: Ungerska
Namn och e-postadress för servern tjänsteleverantör:
DENINET Ltd.
79 / b Bercsényi str. Budapest - 1188
Telefon: +36 1 296-0075, +36 40 620 till 030
Mobiltelefon: +36 20 935-4619, +36 70 318-9263
Fax: 1 296-0076, 1 700-1780
E-post: info@deninet.hu
Tekniska frågor: help@deninet.hu
2. GRUNDLÄGGANDE REGLER:
2.1. Vid frågor som inte regleras i de Allmänna Villkor och för att tolka dess innehåll ungerska
lagstiftningen skall betraktas som normativa lagstiftning med särskild hänsyn till lagen IV 1959 om
civillagen ("PTK.") Och en del av reglerna i Act CVIII. 2001 (Elker. tv.) om elektronisk handel och
IT-tjänster. De obligatoriska bestämmelserna i den relevanta lagstiftningen skall anses vara
bindande och normerande för parterna utan några undantag.
2.2. De nuvarande allmänna villkoren har varit i kraft sedan 3 mars 2014 och skall förbli i kraft
tills vidare. Tjänsteleverantören har rätt att ändra detta dokument ensidigt. Ändringarna skall
offentliggöras av tjänsteleverantören på webb 11 (elva) dagar innan de träder i kraft. Genom att
använda webbplatserna ska användarna acceptera att reglerna om användning av webbplatser automatiskt
tillämpas på dem.
2.3. Användaren använder webshop som drivs av tjänsteleverantören - om användaren läser dess
innehåll även om han inte är en registrerad användare av webbshop - betrakta bestämmelserna i detta
dokument som bindande och obligatoriska. I fallet om användaren inte accepterar villkoren, han eller
hon inte rätt att visa innehållet i webbutiken.
2.4. Tjänsteleverantören förbehåller sig alla rättigheter i samband med förvaltning och distribution
av webbutiken innehåll, något av dess detaljer. Det är förbjudet att ladda ner webshop innehåll,
spara, lagra, bearbeta och sälja innehållet elektroniskt utan skriftligt innehåll tjänsteleverantör.
3. PRODUKTER OCH TJÄNSTER
3.1. Priserna gäller produkterna innebär priserna i HUF, de inkluderar den mervärdesskatt som anges
i lagen, men innehåller de inte leveransavgift. Förpackningskostnader debiteras inte till klienter.
3.2. Tjänsteleverantören skall ange namn och beskrivning av produkten, och ett foto ska presentera
produkten. De foton och bilder som förekommer på produkternas datablad kan skilja från det riktiga
utseende av produkten, kan de illustrerar produkten. Vi tar inte något ansvar för skillnaderna
mellan bilderna tillgängliga på webshopen och i verkligheten.
3.3. I fallet om ett kampanjpris kommer att införas, ska tjänsteleverantören fullt informera
användarna om främjande och dess exakta längd.
4. BESTÄLLNING
4,1. Användaren väljer den produkt som skall köpas.
4.2. Användaren ställer in rätt mängd produkter.
4.3. Användaren placerar produkter i varukorgen. Användaren kan visa innehållet i vagnen när som
helst genom att klicka på länken "varukorg".
4.4. I fallet om användaren har för avsikt att köpa ytterligare produkter ska "köpa ytterligare
produkter" alternativet väljas. Om användaren inte vill köpa fler produkter, skall han kontrollera
artikelnumret. Genom att klicka på X-ikonen, kan innehållet i kundvagnen tas bort. Efter
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slutförandet av den kvantitet av innehållet i vagnen uppdateras automatiskt. Om det inte händer, ska
användaren klicka på "uppdatera varukorg" ikonen.
4,5. Användaren väljer leveransadress, då leveransen / betalning läge, det finns flera typer av
betalningar:
4.5.1. Betalningsmedel:
Betala vid leverans: I fallet om kunden har för avsikt att betala värdet vid mottagning
förpackningen, skall han välja "Betala vid leverans" betalning läge.
Personlig leverans: I fallet om kunden har för avsikt att betala kontant eller med bankkort på vår
kundtjänst när du tar emot produkten, välj Betalning med kontanter eller bankkort på alternativet
kundservice.
Banköverföring (förskottsbetalning): Priset på ordern betalas av användaren innan uppfyllandet av
ordern. Vänligen ange identifikationsnumret på ordern i "not" fältet!
PayPal: Om du väljer PayPal betalning läge vid disken, kommer den automatiskt navigera dig till en
säker PayPal-gränssnitt (SSL).
Vid betalning med bankkort via Internet (med SSL 128 bitars sekretess) de uppgifter som lämnas på
bankkort vidarebefordras direkt till servern för CIB Bank. Vid online-betalning inte bara
bankkortets nummer men utgångsdatum och CVC2 koden måste också anges vilket är en kod som består av
tre siffror finns under magnetremsa. Accepterade bankkort: VISA, EC / MC opräglade kort.
4.5.2. Leveranskostnader:
Användaren kan beräkna med följande transportkostnaderna. Naturligtvis avgifterna nedan beräknas
automatiskt när beställningen görs och anges också i kundvagnen.
Transportkostnader
Betala vid leverans
Vid betalning med BANK CARD och PayPal
Totalt belopp
av ordert
Transportavgiften
Transportavgiften
HUF 1000 - 8000 netto
(HUF 1270 - 10 160 brutto)
HUF 1000 netto
(HUF 1270 brutto)
HUF 1000 netto
(HUF 1270 brutto)
från HUF 8001 netto
(Från HUF 10161 brutto)
gratis!
gratis!
Vi skickar fakturan innehåller leveransavgifter och priset på produkten. Ovanstående kostnader
behöver bara betalas en gång i fallet om en order levereras i flera förpackningar eller inte
samtidigt.
Om vi har ledig kapacitet kan vi leverera sedelautomater på dagen för beställning inom Budapest.
Vårt företag levererar de beställda produkterna med GLS eller DPD budfirma eller med hjälp av den
ungerska Post (liten storlek produkter). Produkterna kan levereras till kunder med budfirma följande
dag efter beställningen, de produkter som bokförts av den ungerska Post skickas efter prioritet
post, rekommenderat brev. (Vid order lämnats till 15.00).
Vi kan leverera de beställda produkterna på vardagar i kontorstid (8: 00-17: 00), så vi vill att
klienten att tillhandahålla en leveransadress där kunden är tillgänglig för att ta emot paketet
förrän den tidsfrist som anges.
4.6. I fallet om det finns några brister eller fel relaterade till de produkter eller priser i
webbutiken, förbehåller vi oss rätten att göra korrigeringar. I sådana fall kunden informeras om nya
uppgifter efter att felet har realiserats och ändras. Efter detta kan kunden bekräfta beställningen
eller finns det en chans för någon av parterna att frånträda avtalet.
4.7. Det slutliga belopp som ska betalas innehåller alla kostnader baserad på sammanfattningen av
ordning och bekräftelsebrev. Paketet innehåller fakturan, garantibrevet och information om
ångerrätt. Användaren är skyldig att undersöka paketet vid leverans, framför kuriren och i händelse
av eventuella skador på produkten, på förpackningen, är han skyldig att föra protokoll, i händelse
av skada som han inte är skyldig att ta över paketet . Tjänsteleverantören accepterar inte några
klagomål utan protokollet!
4.8. Efter uppgifterna har lämnats användaren ska klicka på "Sammanfattning" -knappen och klicka på
"skicka beställning", dock innan att du kan kontrollera de uppgifter som lämnats på nytt och göra en
anteckning eller så kan du skicka ett e-postmeddelande med dina frågor.
4.9. Korrigering av indata fel: Före nedläggningen beställningsprocessen, kan användaren göra ett
steg tillbaka till föregående fas där han kan korrigera inmatade data.
4,10. Användaren ska få en bekräftelse på beställningen i ett e-postmeddelande. I fallet om
bekräftelse inte mottas av användaren inom den förväntade tidsfristen men inom 48 dagar sända ordern
kommer användaren att undantas från de avtalsförpliktelser.
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4,11. Den ordning och dess bekräftelse skall betraktas som mottas av tjänsteleverantören eller
Användaren om det är tillgängligt. Tjänsteleverantören utesluter skyldigheten att bekräfta om
bekräftelse inte mottas i tid eftersom användaren angav en felaktig e-postadress vid registreringen
eller om han inte kan ta emot några meddelanden på grund av en full inkorg.
5. BEHANDLING OCH RESULTAT AV ORDER
5.1. Beställningar bearbetas i kontorstid (H-CS: 9:00 till 16:30, på fredagar: 9:00 till 16:00).
Förutom de datum som anges under behandlingen av ordern finns en repare att skicka ordern om det
händer efter slutet av arbetstiden, om den efterföljande dagen kommer den att behandlas.
Kundtjänsten av Tjänsteleverantören kommer elektroniskt bekräfta varje fall när ordern kan
slutföras.
5.2. Om tjänsteleverantören och Användaren inte komma överens om datum för prestanda, är skyldig att
uppfylla de avtalsförpliktelser inom 30 dagar efter mottagandet av förplikta serviceställe.
5.3. I fallet om tjänsteleverantören inte uppfyller sina avtalsförpliktelser eftersom produkten
definieras av kontraktet inte är tillgänglig, är han skyldig att omedelbart underrätta Användaren om
detta, och för att återbetala ett belopp som betalas av Användaren omedelbart Buta senast inom 30
dagar. Denna skyldighet befriar inte användaren från andra konsekvenser av att bryta kontraktet.
5.4. Tjänsteleverantören tar inget ansvar för de eventuella förändringar i tekniska broschyrer eller
förändringar av orsaker utanför dess ansvarsområde. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att
helt eller delvis avvisa order bekräftas. Vid partiell prestanda kan ske endast om
tjänsteleverantören gjort en överenskommelse med användaren!
6. ÅNGERRÄTT
6,1. I enlighet med 17/1999. (II.5.) Regeringen förordning om kontrakt som undertecknas mellan
avlägsna parter, kan användaren dra sig ur motta den beställda produkten inom 8 dagar från
mottagandet dem utan att ge någon motivering och kan skicka tillbaka den beställda produkten. I
fallet om det inte finns någon motivering, har Användaren rätt att utöva rätten att frånträda
avtalet.
6.2. I fallet om Användaren utövar sin ångerrätt, förutom skyldigheten att betala avgiften för att
returnera produkten, inga andra avgifter måste betalas av Användaren har dock Tjänsteleverantören
rätt att begära betalning av ersättning till följd felaktig användning.
6.3. Användaren har inte rätt för ångerrätt i fråga om produkter som är relaterade till den person i
användar, baserat på användarens instruktioner eller som en följd av en begäran från användaren.
6.4. I enlighet med ovanstående lagstiftning, är tjänsteleverantören skyldig att återbetala ett
belopp till Användaren omedelbart men senast inom 30 dagar från mottagandet av returnerade produkten
på.
6.5. I fallet om användaren vill utöva sin rätt till utträde, är det möjligt att göra det
skriftligen på någon av de tillgängliga kontaktuppgifter eller på telefon. Vid skicka tillbaka
produkterna med post, skall dagen för avsändande anses som dagen för avsändandet och vid ett
telefonsamtal, datum för telefonsamtalet. Vid skicka paketet med post, skall sändningen postas som
ett rekommenderat brev. Den beställda produkten skall återlämnas till Användaren via post eller
budfirma.
6,6. Användaren måste uppmärksamma korrekt användning av produkten, eftersom alla skador på grund av
felaktig användning ska omfattas av Användaren! Inom 30 dagar efter mottagandet av produkten, ska
tjänsteleverantören tillbaka priset på produkten till bankkontonummer som tillhandahålls av
användaren.
6,7. Den effektiva versionen av 17/1999. (II.5.) Regeringen förordning om kontrakt som undertecknas
mellan avlägsna parter finns här.
6,8. Användaren har rätt att kontakta tjänsteleverantören med andra klagomål på kontaktnummer som
finns i de nuvarande förordningarna.
6.9. Företaget, som är den person som inte går vidare i sitt eget yrke, handel eller
affärsverksamhet har inte rätt till ångerrätt.
Vid försäljning av produkter till EU-länder och från och med 13 juni 2014 i Ungern samt:
6,10. I enlighet med 17/1999. (II.5.) Regeringen förordning om kontrakt som undertecknas mellan
avlägsna parter, Europaparlamentet och rådets för 2011/83 / EU-direktiv och 45/2014. (II.26.)
Regeringens förordning om närmare regler och föreskrifter i avtal som ingås mellan konsumenten och
företaget har Användaren rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från mottagandet av produkterna
utan skyldighet att ge en anledning och kan skicka tillbaka den beställda produkten. I fallet om den
nuvarande denna information inte finns tillgänglig, har Användaren rätt att utöva sin rätt att dra
tillbaka ett år.
6,11. Rätten att frånträda avtalet är giltigt i 14 dagar och går ut den 14: e dagen efter
mottagandet av produkten av användaren - eller av någon annan person som bemyndigats av Användaren,
andra än transportören.
6,12. Vid öva sig rätten att återkalla, är Användaren skyldig att betala kostnaderna för att skicka
tillbaka produkten men inga andra kostnader uppstår av Användaren. Dock har tjänsteleverantören rätt
att kräva betalning av kostnader i samband med felaktig användning.
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6,13. Användaren har inte rätt till ångerrätt i fråga om icke-prefabricerade produkter som
tillverkats som ett resultat av konsumentens anvisningar eller uttryckta efterfrågan eller gäller
produkter som är anpassade till konsumentens personliga behov.
6,14. Tjänsteleverantören skall återbetala ett belopp - inklusive transportavgiften - till
Användaren omedelbart eller inom 14 dagar efter mottagandet av produkten i enlighet med
lagstiftningen ovan.
6,15. Under återbetalningsprocessen skall samma betalningsläget tillämpas som under den ursprungliga
betalningsföreläggande, med undantag för de fall då användaren samtyckt till en annan betalningsläge
6,16. Användaren ger sitt samtycke till att använda andra betalningssätten; inga extra kostnader
kommer att belasta användaren.
6,17. Användaren är skyldig att returnera varorna utan dröjsmål eller åtminstone senast 14 dagar
efter att skicka anmälan om utträde ur kontraktet till serviceställe eller skicka den på
tjänsteleverantören.
6,18. Användaren respekterar tidsfristen om produkten (er) skickas tillbaka eller överlämnas innan
de 14 dagarna tidsfristen löper ut.
6,19. Användaren ska bara betala de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka produkterna, utom om
företaget åtog sig att betala denna kostnad.
6,20. Användaren är bara ansvarig för skador och avskrivningar relaterade till produkterna om
produkterna behandlades på ett sådant sätt att produkternas egenskaper och funktion förändrats.
6,21. Tjänsteleverantören har rätt att avvisa bidraget så länge som användaren inte har sänt
produkterna tillbaka eller har inte lämnat ett bevis som styrker att han skickas tillbaka
produkterna, från de två datumen det tidigare har att beaktas.
6,22. I fallet om användaren har för avsikt att använda sin rätt att frånträda avtalet, kan han
kontakta tjänsteleverantören skriftligen (eller med hjälp av datablad som bifogas) eller på telefon.
I fallet om
6,23. Tjänsteleverantören accepterar uttag uppsåt om sändningen skickas tillbaka som ett
rekommenderat brev med posten. Den beställda produkten skall skickas av användaren till
tjänsteleverantören genom bokföra vår budfirma.
6,24. Användaren måste ägna särskild uppmärksamhet åt en korrekt användning av produkten, eftersom
kostnaderna för skador till följd av felaktig användning ska omfattas av Användaren!
Tjänsteleverantören ska returnera produktens pris till bankkontonummer som Användaren inom 14 dagar
efter mottagandet av produkten, tillsammans med transportkostnaderna.
6,25. Den 45/2014. (II.26.) Regeringen förordning om de avtal som undertecknats mellan konsumenten
och företaget finns här.
6,26. Den 2011/83 / EU av Europaparlamentets och rådets finns här.
6,27. Användaren har rätt att kontakta tjänsteleverantören med andra klagomål på telefonnummer och
e-postadresser som anges i detta avtal.
6,28. Företaget, som är den person som inte går vidare i sitt eget yrke, handel eller
affärsverksamhet har inte rätt till ångerrätt.
7. Garanti
7,1. Tjänsteleverantören åtar ett års garanti för de produkter som har en garanti. När det gäller
produkter som inte har någon garanti tjänsteleverantören bedriver en garanti för en period och på de
villkor som anges av tillverkarna. Tjänsteleverantören ska informera användaren om villkoren för en
sådan garanti i detalj.
7,2. Kunden har rätt till 2 års garanti av prestanda datum. Om kunden inte kan validera sitt
påstående på grund av en förståelig anledning, speciellt om felet inte kunde realiseras på grund av
sin natur inom tidsfristen på två år, är tidsfristen för utförandet 3 år som av prestanda datum.
7,3. De fel och skador som har realiserats under garantiperioden måste repareras av
tjänsteleverantören utan kostnad, måste ersättas av en annan eller en fungerande produkt till
produkt. I fallet om Kunden får kännedom om sådana problem, är Kunden skyldig att omedelbart
underrätta tjänsteleverantören skriftligen om de framväxande anspråk garanti.
7,4. För att validera garanti eller garanti Kunden är skyldig att presentera faktura eller garanti
fått från tjänsteleverantören. I fallet om kunden vill validera garantin kan kunden främst kräva
skadestånd eller ersättning, efter denna rabatt från priset kan begäras eller kunden kan häva
avtalet. I fallet om tjänsteleverantören informeras om felet inom 2 månader, kan det betraktas som
en giltig fordran. I fallet om informationen tas emot senare, är Kunden skyldig att ta ansvar.
Utöver ovanstående, kan garantin bilaga till produkten även innehålla garantivillkor.
7,5. Tjänsteleverantören ska inte hållas ansvarig för skador på grund av naturligt slitage och
användning av produkterna och för skador på grund av felaktig eller överdriven användning, utsätta
produkten för stötar som skiljer sig från dem som definierats i avtalet.
Regler effektiva av juni 13, 2014:
Garantie de laster
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7,6. I vilka fall kan användaren använda garantie de laster?
I händelse av en underlåtenhet att uppfylla de avtalsförpliktelser, kan Kunden validera garantie de
laster mot företaget i enlighet med bestämmelserna i civillagen.
7,7. Vilka rättigheter gör Användarrelaterade de garantie de lasterna har?
Kunden har rätt att validera - választása rum Sortera efter - följande påståenden relaterade till
garantie de laster: han kan begära skadestånd eller ersättning, utom om det är omöjligt att uppfylla
kravet som väljs av användare eller om vissa merkostnader uppstå i samband med påståendet. Om
Användaren inte begära skadestånd eller ersättning eller inte har något sätt att göra det, har han
rätt att minska mängden proportionellt eller kan reparera felet till sin egen kostnad eller kan ha
den reparerad av någon annan - eller i den slutliga fallet - kan häva avtalet. Kunden har rätt att
ändra typen av garantie de laster, är han dock skyldig att täcka kostnaderna, utom i motiverade
fall, eller om företaget gav en anledning till det.
7,8. Vilka tidsfrister gäller för validering av de garantie de laster?
Användaren är skyldig att informera tjänsteleverantören om felet omedelbart efter det har upptäckts,
dock senast inom 2 månader från att upptäcka felet. Samtidigt vill vi göra er uppmärksamma på det
faktum att du inte kan validera garantie des laster om tidsfristen 2 år räknat från fullgörande av
kontraktet löpte ut.
7,9. De garantie de laster kan valideras mot vem?
Användaren kan validera sina rättigheter i fråga om de garantie de laster mot företaget.
7,10. Vilka andra villkor måste uppfyllas för validering av dessa rättigheter?
Inom 6 månader
laster förutom
levererades av
att bevisa att

uppfyllelse finns det ingen annan förutsättning för validering av de garantie de
att informera företaget om felet om Användaren intygar att produkten eller tjänsten
företaget driver webbutiken. Men om de sex månaderna gått ut, är Användaren skyldig
felet fanns vid tidpunkten för att.

Produktgaranti
7,11. I vilka fall kan användaren validera sina rättigheter relaterade till produktgaranti?
När det gäller produkter Användaren har rätt - enligt hans eget val - att validera sina rättigheter
eller produktgarantianspråk enligt punkten 1.
7,12. Vilken typ av rättigheter har Användaren rätt att validera vid fordringar relaterade till
produktgaranti?
Produktgarantin gäller för reparation eller utbyte av en felaktig produkt.
7,13. I vilka fall kan produkten anses vara felaktig?
Produkten är felaktig om den inte överensstämmer med de effektiva kvalitetskrav eller om den inte
har lämpliga egenskaper som anges i tillverkarens beskrivning.
7.14. Vad är tidsfristen för att validera ansökan om produktgaranti?
Användaren har rätt att validera produktgarantianspråk inom 2 år av marknadsföring. Efter utgången
av tidsfristen, förlorar användar denna rätt.
7,15. Mot vem och på vilka villkor kan Kunden validera sin produkt garantianspråk?
Produktgarantianspråk endast kan valideras mot tillverkaren eller distributören av produkten i
fråga. Vid avsikt att validera en produktgaranti hävdar Kunden måste bevisa att produkten är
felaktig.
7,16. I vilket kan tillverkaren (distributör) undantas ärenden från produktgarantiåtaganden?
Tillverkaren (distributör) kan endast undantas från produktgarantin skyldighet om han kan bevisa att
- Produkten inte tillverkas eller distribueras som en del av sin verksamhet eller
- Felet inte kunde detekteras vetenskapligt och tekniskt vid den tidpunkt då den släpptes ut på
marknaden eller
- Produktens fel inträffade som ett resultat av att tillämpa relevant lagstiftning eller
obligatoriska recept från myndigheter.
Det är tillräckligt för tillverkaren (distributören) att certifiera bara en anledning för att
undantas.
Jag skulle vilja uppmärksamma Kunden på det faktum att han inte kan validera en garantie de laster
och en produktgarantianspråk samtidigt. Men i fallet med framgång validera garantianspråk produkt,
har Kunden rätt att validera garantie de laster som rör ut eller repareras produkten.
Garanti
7,17. I vilka fall kan användaren validera rättigheter garantie de laster?
Vid bristande fullgörelse företaget driver en webshop kan berättiga för produkterna i enlighet med
151/2003. (IX. 22.) Regeringens förordning om obligatorisk garanti om vissa konsumtionsvaror.
7,18. Baserat på garantin, har Användaren rätt för vad slags rättigheter och inom vilken tidsfrist?
Garantitiden är ett år. Garantitiden börjar med den dag då konsumenten varan överlämnas till kunden
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eller i fallet om distributören eller dess representant ansvarar för driftsättning av produkten,
börjar det med datum för driftsättning.
7,19. När är det företag undantas från garantiåtagandet?
Företaget kommer att undantas från garantiåtagandet endast i fallet om företaget intygar att orsaken
till felet uppstått efter uppfyllandet av ordern. Vi uppmärksammar på att en ansökan om garantie des
laster och ett garantianspråk, en produktgaranti och ett garantianspråk inte kan valideras
samtidigt, annars Användaren har inte rätt till att rättigheterna vid garantin oberoende av
stödrättigheter som beskrivs i kapitlen om produktgaranti och garantie des vices.
8. ÖVRIGT
8,1. Tjänsteleverantören har rätt att använda sig av en kollaboratör. I fallet om kollaboratör
bryter mot lagen, ska tjänsteleverantören hållas fullt ansvariga för denna handling, som om den
olagliga handlingen utfördes av honom.
8,2. I fallet om någon av de nuvarande allmänna villkoren blir ogiltigt eller olagligt, inte avser
giltigheten och verkställigheten av resten av reglerna.
8,3. I fallet om tjänsteleverantören inte utövar sina rättigheter som följer av detta dokument, inte
att träna dessa rättigheter inte lika med avstående av rättigheter. Waivering rätt kan anses vara
giltig endast om det finns en uttrycklig skriftlig förklaring om avsikt. I fallet om
tjänsteleverantören inte hålla sig till en relevant tillstånd som anges i handlingen betyder inte
att han avstår från denna rätt, kan han bekräfta detta senare.
8,4. Vid tvister tjänsteleverantören och Användaren skall försöka lösa sina tvister i godo.

9. skadereglering
9,1. Målet med vår webshop är att utföra beställningar i rätt kvalitet och att tillgodose kundernas
behov. I fallet om användaren har några klagomål om avtalet eller uppfyllandet av dess villkor, kan
han meddela tjänsteleverantören vid e-postadress ovan eller per post.
9.2. Tjänsteleverantören skall omedelbart undersöka klagomål kommuniceras på telefonen och skall
finna Martin Andersson. I fallet om kunden inte håller med förvaltningen av fordran, skall
tjänsteleverantören omedelbart vidta en post om klagomålet och relaterade yttrande och skall lämna
över en fil kopia till kunden. Om det inte är möjligt att utreda klagomålet rightaway, skall
tjänsteleverantören tar en post om klagomålet, och ska lämna över en fil kopia till kunden.
9,3. Vår webshop skall besvara ett skriftligt klagomål skriftligen inom 30 dagar. Ett resonemang
skall lämnas om klagomålet avslås. Filen kopia av svaret skall bevaras i 3 år och skall presentera
dem för myndigheterna i fallet om det behövs.
10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
10,1. Eftersom innehållet i Banknote.hu webbplats är föremål för immateriella rättigheter, är det
förbjudet att ladda ner (eller multiplicera) något av innehållet i Banknote.hu, för att överföra den
till någon annan part eller använda dem på något annat sätt, för att lagra eller bearbeta den
elektroniskt eller sälja den utan föregående skriftligt medgivande från tjänsteleverantör.
10,2. Det är förbjudet att ta emot något material från webbplatsen eller databas Banknote.hu, i
fallet om det finns en tillgänglig skriftligt medgivande, bör det finnas en hänvisning till
webbplatsen.
10.3. Tjänsteleverantören förbehåller alla rättigheter relaterade till sin webbplats och webbshop
element, inklusive domännamn, de sekundära domännamn och internetannonsering platser.
10.4. Det är förbjudet att anpassa eller dekryptera innehållet, även vissa delar av Banknote.hu
hemsida; etablera olagliga användarnamn eller lösenord; använda alla program som främjar modifiering
eller indexering av webbplatsens innehåll i Banknote.hu på något sätt.
10,5. Den Banknote.hu webbplats skyddas av immateriella rättigheter, kan den bara användas efter
skriftligt medgivande från tjänsteleverantör.
10,6. Användaren accepterar och erkänner att tjänsteleverantören har rätt till påföljd om
webbplatsen används utan giltig licens. Straffet uppgår till 90 000 HUF brutto per bild och 20 000
HUF brutto per ord. Användaren skall godta och erkänna att detta straff inte är överdrivet och
surfar på hemsidan känna konsekvenserna. I fallet om immateriella rättigheter överträds
Tjänsteleverantören intygar fakta i närvaro av en notarie, skall kostnaderna för sådana juridiska
förfarande uppkomma av Användaren begår brott.
11. DATASKYDD
Bestämmelserna om webbsidans datahantering finns på nästa följande sida:
http://banknote.hu/adatvedelem
3 mar 2014, Budapest
Banknote.hu - ÁSZF - 2014.
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