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Termeni și condiții

Prezentul document nu va fi depusă, va fi încheiat în 
formă electronică, nu vor fi considerate ca un acord 
scris, este formulată în limba maghiară, nu se referă la
un cod de conduită. În caz de întrebări care apar legate
de operarea, comanda si livrare procesul de webshop, 
toți clienții noștri ne pot contacta la datele de 
contact furnizate de mai jos.

Efectul prezentelor Termeni și Condiții Generale acoperă
raporturile juridice stabilite crezut pagini Web și 
subdomenii (banknote.hu, accubanker.hu, uv-lampa.hu, 
uvlampa.hu, bankjegyszamlalo.hu, bankjegyszamlalo.eu, 
goldmill furnizorului de servicii. hu, cashtech.hu, 
penzszamlalo.com, penzszamlalo.hu, penzszamolo.eu). 
Prezentele Termenii și Condițiile Generale este 
disponibil la următoarea adresă de internet: 
http://banknote.hu/aszf și poate fi descărcat de pe 
următorul link: http://banknote.hu/aszf.pdf

1. Numele companiei:

Numele companiei: BANKNOTE Commercial and Service 
Provider Limited Liability Company
Sediul Companiei: 26-32 Cziráki str. Budapesta 1163, 
Hungary
Adresă date de contact, e-mail companiei, în general, 
folosit pentru contactarea clientilor: info@banknote.hu
Numărul de înregistrare Compania: 01 09 862912
Număr de identificare fiscală: 13585349-2-42
Autoritatea Înregistrator: Budapesta oras Tribunalul ca 
Tribunalul Comercial
Număr de telefon: 06 1 401-0938
Numărul de înregistrare Protecția datelor:-NAIH 
73260/2014.
Limba contractului: Maghiara
Numele și adresa de e-mail a furnizorului de servicii de
server:
DENINET Ltd.
79 str / b Bercsényi. Budapesta - 1188
Telefon: +36 1 296-0075, +36 40 620-030
Telefon mobil: +36 20 935-4619, +36 70 318-9263
Fax: 1 296-0076, 1 700-1780
E-mail: info@deninet.hu
Întrebări tehnice: help@deninet.hu

2. regulamentele de bază:

2.1. În caz de întrebări nu sunt reglementate de 
prezentele termeni si conditii generale și pentru 
interpretarea conținutul său drept maghiar sunt 
considerate a legislației normativ, în special a Legii 
IV din 1959 privind Codul civil ("Ptk.") Și o parte din 
reglementările Act CVIII. din 2001 (Elker. tv.) pe 
comercial electronice și servicii IT. Dispozițiile 
obligatorii ale legislației relevante sunt considerate 
obligatorii și normativ pentru părțile fără derogări.

2.2. Prezentele Termenii și Condițiile Generale a fost 
în vigoare de la 03 martie 2014 și va rămâne în vigoare 
până la noi. Furnizorul de servicii are dreptul de a 
modifica prezentul document unilateral. Modificările vor
fi publicate de către Furnizorul de servicii pe 
site-urile 11 (unsprezece) de zile înainte de intrarea 
în vigoare. Prin utilizarea site-urile utilizatorilor 
acceptă că reglementările referitoare la utilizarea 
site-uri sunt aplicate în mod automat pentru a le.

2.3. Utilizatorul folosind magazinul virtual operat de 
Furnizorul de servicii - în cazul în care utilizatorul 
citește conținutul său, chiar dacă acesta nu este un 
utilizator înregistrat de magazinul virtual - se 
considera regulamentele prezentul document obligatoriu 
și obligatoriu. In cazul in care utilizatorul nu acceptă
termenii și condițiile, el sau ea nu are dreptul de a 
vizualiza conținutul webshop.

2.4. Furnizorul de servicii își rezervă toate drepturile
legate de gestionarea și distribuirea conținutului 
webshop, oricare dintre detaliile sale. Este interzisă 
descărca conținutul webshop, pentru a salva, stoca, 
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procesa și vinde conținutul electronic fără conținutul 
scris al furnizorului de servicii.

3. PRODUSE SI SERVICII

3.1. Preturile privind produsele înseamnă prețuri in 
HUF, acestea includ TVA prevăzut de lege, cu toate 
acestea, ele nu conțin taxa de livrare. Costurile de 
ambalare nu vor fi suportate de clienți.

3.2. Furnizorul de servicii trebuie să specificați 
numele și descrierea produsului, precum și o fotografie 
prezintă produsul. Fotografiile și imaginile care apar 
pe foaie de date produselor poate sa difere de Aspect 
reală a produsului, ele pot ilustra produsul. Noi nu iau
nici o responsabilitate pentru diferențele dintre 
imaginile disponibile pe magazinul virtual și în 
realitate.

3.3. In cazul in care vor fi introduse un pret 
promotional, Furnizorul de servicii trebuie să informeze
pe deplin utilizatorii privind promovarea și durata 
acestuia exactă.

4. COMANDA

4.1. Utilizatorul selectează produsul să fie 
achiziționate.

4.2. Utilizatorul stabilește cantitatea corecta a 
produselor.

4.3. Utilizatorul plasează produsele in cos. 
Utilizatorul poate vizualiza conținutul în coș în orice 
moment, făcând clic pe link-ul "cart".

4.4. In cazul in care utilizatorul intenționează să 
cumpere alte produse, opțiunea "cumpără produse noi" se 
selectează. În cazul în care utilizatorul nu dorește să 
cumpere orice mai multe produse, acesta trebuie să 
verifice numărul de articol. Făcând clic pe pictograma 
X, conținutul cos pot fi șterse. După finalizarea 
cantitatea conținutului cos este actualizat în mod 
automat. În cazul în care nu se întâmplă, utilizatorul 
trebuie să faceți clic pe icoana "actualizare cos".

4.5. Utilizatorul selectează adresa de livrare, apoi 
modul de livrare / de plată, există mai multe tipuri de 
plăți:

4.5.1. Mijloace de plată:

Plata la livrare: În cazul în cazul în care clientul 
dorește să plătească valoarea la primirea pachetului, 
acesta va alege "Pay la livrare" modul de plată.

Livrare personală: În cazul în cazul în care clientul 
dorește să plătească în numerar sau cu card bancar la 
serviciul nostru de clienți la primirea produsului, 
selectați plată cu numerar sau card bancar la opțiunea 
de servicii pentru clienți.

Transfer bancar (plată în avans): Prețul ordinul este 
plătit de către utilizator înainte de împlinirea a 
ordinului. Vă rugăm să specificați numărul de 
identificare al ordinului în câmpul "nota"!

PayPal: Dacă alegeți modul de plată PayPal de la ghișeu,
se va naviga automat la sigur interfața de plată PayPal 
(SSL).

În cazul plății cu cardul bancar prin internet (cu SSL 
128 biti de confidențialitate) datele indicate pe cardul
bancar este transmis direct la serverul Băncii CIB. În 
caz de plată on-line, nu numai numărul de card bancar, 
dar de data expirării și codul CVC2 asemenea, trebuie să
fie indicate, care este un cod format din trei cifre 
situate în banda magnetică. Carduri bancare acceptate: 
VISA, EC / MC carduri unembossed.

4.5.2. Costuri de livrare:

Utilizatorul poate calcula cu următoarele costurile de 
transport. Desigur taxele de mai jos sunt calculate 
automat atunci când ordinul este făcută și sunt, de 
asemenea, specificate în coș.
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Costurile de transport
Plata la livrare
În cazul plății cu card bancar și PAYPAL
Valoare totală
de ordert
Taxa de transport
Taxa de transport
HUF 1000 - 8000 net
(HUF 1270 - 10 160 brut)
HUF 1000 net
(HUF 1270 brută)
HUF 1000 net
(HUF 1270 brută)
de la HUF 8001 net
(De la 10161 brut HUF)
gratuit!

A trimite factura care conține taxele de livrare și 
prețul produsului. Costurile de mai sus trebuie doar să 
fie plătite dată în cazul în cazul în care un ordin este
livrat în mai multe cutii sau nu, în același timp.

Dacă avem capacitate liberă, putem livra mașinile de 
bancnote în ziua de ordine în Budapesta.

Compania noastra ofera produsele comandate cu GLS sau 
DPD serviciu de curierat sau cu ajutorul Poștei maghiare
(produse de dimensiuni mici). Produsele pot fi livrate 
clientilor cu servicii de curierat în ziua următoare 
după ordinea, produsele postate de Posta Maghiara va fi 
trimis prin poștă prioritate, prin scrisoare 
recomandată. (În cazul comenzilor depuse până la ora 
15:00).

Putem livra produsele comandate în zilele lucrătoare, în
orele de birou (8: 00-17: 00), așa că am dori clientul 
pentru a oferi o adresa de livrare unde clientul este 
disponibil pentru a primi pachetul până la termenul 
limită specificat.

4.6. În cazul în cazul în care există deficiențe sau 
anomalii legate de produsele sau prețurile din magazinul
virtual, ne rezervăm dreptul de a face corecții. În 
astfel de cazuri, clientul este informat despre noile 
date după ce vina a fost realizat și modificată. După 
aceasta, clientul poate confirma comanda sau există o 
șansă pentru oricare dintre părți de a se retrage din 
contract.

4.7. Suma finală care trebuie plătită conține fiecare 
costurilor, pe baza rezumatul ordinii și scrisoarea de 
confirmare. Pachetul contine factura, scrisoarea de 
garanție și informațiile privind drepturile de 
retragere. Utilizatorul este de natură să examineze 
pachetul de la livrare, in fata si de curierat in caz de
orice daune pe produs, pe ambalaj, el este obligat să ia
de minute, în caz de avarie el nu este obligat să preia 
pachetul . Furnizorul de servicii nu acceptă nici o 
plângere, fără procesul-verbal!

4.8. După ce datele au fost furnizate utilizatorul 
trebuie să faceți clic pe butonul "sumar" și apăsați pe 
"trimiterea comenzii", cu toate acestea, înainte de a că
puteți verifica datele furnizate din nou și să facă o 
notă sau ne puteti trimite un e-mail cu întrebările 
dumneavoastră.

4.9. Corectarea erorilor de introducere a datelor: 
Înainte de închiderea procesul de comanda, utilizatorul 
poate face un pas înapoi la faza anterioară unde poate 
corecta datele introduse.

4.10. Utilizatorul va primi o confirmare a comenzii 
într-un e-mail. In cazul in care confirmarea nu este 
primită de către utilizator în termenul de așteptat, dar
în termen de 48 de zile de dispecerizare ordinului, 
utilizatorul va fi exceptate de la obligațiile 
contractuale.

4.11. Ordinea și confirmarea acesteia sunt considerate 
ca fiind primită de către Furnizorul de servicii sau 
utilizatorul dacă este disponibil. Furnizorul de 
servicii exclude obligația de a confirma dacă 
confirmarea nu este primit la timp, deoarece 
utilizatorul furnizat o adresă de e-mail incorectă în 
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timpul înregistrării sau dacă acesta nu este în măsură 
să primi mesaje din cauza unei inbox complet.
 
5. PROCESARE ȘI performanța comenzilor

5.1. Comenzile sunt procesate în ore de birou (H-CS: 
09:00 - 16:30, în zilele de vineri: 09:00 - 16:00). Pe 
lângă datele specificate în timpul procesării ordinului 
este un POSIBILITATEA de a prezenta ordinea dacă se 
întâmplă după sfârșitul programului de lucru, în ziua 
următoare va fi procesată. Client service a Furnizorul 
de servicii va confirma electronic în fiecare cazurile 
în care comanda poate fi completat.

5.2. În cazul în care furnizorul de servicii și 
utilizatorul nu este de acord cu privire la data de 
performanță, furnizorul de servicii este de natură să 
îndeplinească obligațiile contractuale în termen de 30 
zile de la primirea ordinului.

5.3. In cazul in care furnizorul de servicii nu își 
îndeplinește obligațiile contractuale, deoarece produsul
definit prin contract nu este disponibil, el este 
obligat să informeze imediat Utilizatorul cu privire la 
acest lucru, și să restituie suma plătită de Utilizator 
imediat Buta cel târziu în termen de 30 zile. 
Îndeplinirea acestei obligații nu scutește utilizatorul 
de la alte consecințe de încălcare a contractului.

5.4. Furnizorul de servicii nu își asumă 
responsabilitatea pentru eventualele modificări din 
broșuri tehnice sau pentru schimbările care au loc din 
motive în afara domeniului său de responsabilitate. 
Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a respinge
parțial sau integral ordinele confirmate. În caz de 
performanță parțială poate avea loc numai în cazul în 
care Furnizorul de servicii încheiat un acord cu 
utilizatorul!

6. DREPTUL DE RETRAGERE

6.1. În conformitate cu 17/1999. (II.5.) Regulament de 
Guvern privind contractele semnate între părți la 
distanta, utilizatorul poate retrage de la primirea 
produsului comandat în termen de 8 zile de la primirea 
lor, fără a oferi nici o motivare și poate trimite 
înapoi produsul comandat. In cazul in care nu exista 
nici raționament, utilizatorul are dreptul de a exercita
dreptul de a se retrage din contract.

6.2. In cazul in care utilizatorul își exercită dreptul 
de retragere, pe lângă obligația achitării taxei de 
returnare a produsului, nu alte taxe trebuie plătite de 
Utilizator, totuși, Furnizorul de servicii are dreptul 
de a solicita plata compensației rezultat de utilizarea 
necorespunzătoare.

6.3. Utilizatorul nu are dreptul de dreptul de retragere
în cazul produselor care sunt legate de persoana 
Utilizatorului, bazat pe instrucțiunile de utilizare sau
ca urmare a cererii de utilizator.

6.4. În conformitate cu legislația de mai sus, 
Furnizorul de servicii este obligat să restituie suma de
utilizator imediat, dar cel târziu în termen de 30 de 
zile de la primirea produsului returnat.

6.5. In cazul in care utilizatorul ar dori să-și 
exercite drepturile sale de retragere, este posibil să o
facă în scris la oricare dintre disponibile datele de 
contact sau la telefon. În cazul trimiterii înapoi a 
produselor prin poștă, la data de expediere este 
considerată ca fiind data expedierii și în cazul unui 
apel telefonic, data apelului telefonic. În caz de 
transmitere a pachetului prin poștă, lotul este postat 
ca o scrisoare recomandată. Produsul comandat se 
restituie Utilizatorului prin poștă sau prin serviciul 
de curierat.

6.6. Utilizatorul trebuie să acorde o atenție la 
utilizarea corectă a produsului, deoarece toate daunele 
datorate utilizării necorespunzătoare vor fi acoperite 
de către utilizator! În termen de 30 zile de la primirea
produsului, furnizorul de servicii trebuie să restituie 
prețul produsului la numărul de cont bancar furnizat de 
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utilizator.

6.7. Versiunea efectivă 17/1999. (II.5.) Regulament de 
Guvern privind contractele semnate între părți la 
distanta este disponibil aici.
 
6.8. Utilizatorul are dreptul de a contacta furnizorul 
de servicii cu alte plângeri la numerele de contact 
furnizate în prezentul Regulament.

6.9. Întreprinderea, care este, persoana nu Procedând în
profesie său propriu, comercială sau activitatea de 
afaceri nu are dreptul de dreptul de retragere.

În caz de vânzare a produselor către țările Uniunii 
Europene și ca din 13 iunie 2014, în Ungaria, precum și:

6.10. În conformitate cu 17/1999. (II.5.) Regulament de 
Guvern privind contractele semnate între părți la 
distanta, Parlamentul European și Directiva 2011/83 / UE
a Consiliului și 45/2014. (II.26.) Regulamentul 
Guvernului cu privire la normele și reglementările de 
contracte încheiate între consumator și întreprindere 
detaliate, Utilizatorul are dreptul de a se retrage din 
contract în termen de 14 zile de la primirea produselor,
fără obligația de a furniza un motiv și poate trimite 
înapoi produsul comandat. In cazul in care aceste 
informații nu sunt disponibile, utilizatorul are dreptul
de a-și exercita dreptul de a se retrage timp de un an.

6.11. Dreptul de a se retrage din contract este valabil 
timp de 14 zile și expiră în ziua a 14 de la primirea 
produsului de către utilizator - sau de către orice altă
persoană autorizată de către utilizator, altul decât 
transportatorul.

6.12. În cazul în care practica dreptul de a retrage, 
utilizatorul este obligat la plata cheltuielilor de 
judecată trimite înapoi produsului, dar nu alte costuri 
sunt suportate de catre utilizator. Cu toate acestea, 
Furnizor de servicii are dreptul de a pretinde plata de 
cheltuieli legate de utilizarea improprie.

6.13. Utilizatorul nu are dreptul la dreptul de 
retragere în cazul produselor de bază non-prefabricate 
care au fost fabricate ca urmare a instrucțiunilor de 
consumator sau exprimate cerere sau în cazul produselor 
care au fost adaptate la nevoile personale 
consumatorului.

6,14. Furnizorul de servicii trebuie să restituie suma -
inclusiv taxa de transport - pentru a Utilizatorului 
imediat sau în termen de 14 zile de la primirea 
produsului, în conformitate cu legislația de mai sus.

6.15. În timpul procesului de restituire același mod de 
plată se aplică în timpul procedurii de plată inițial, 
cu excepția cazurilor când utilizatorul a consimțit la 
un mod de plată diferit

6.16. Utilizatorul își dă acordul pentru folosirea altor
moduri de plată; fără costuri suplimentare vor fi 
suportate de utilizator.

6,17. Utilizatorul este obligat sa returneze bunurile 
fără nici o întârziere sau, cel puțin, nu mai târziu de 
14 de zile de la trimiterea notificării privind 
retragerea din contract la furnizorul de servicii sau îl
prezintă la furnizorul de servicii.

6,18. Utilizatorul respectă termenul limită în cazul în 
care produsul (e) sunt trimise înapoi sau predate 
înainte de 14 zile termenul limită expiră.

6,19. Utilizatorul va plăti numai costurile directe de a
returna produsele, cu excepția cazului în întreprinderea
sa angajat să plătească acest cost.

6,20. Utilizatorul este răspunzător doar pentru daunele 
și amortizarea aferente produselor dacă produsele au 
fost tratate astfel încât caracteristicile și 
funcționarea a produselor în schimbat.

6,21. Furnizorul de servicii are dreptul de a refuza 
rambursarea, atâta timp cât utilizatorul nu a trimis 
produsele spate sau nu a furnizat o dovadă care să 
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ateste că a trimis înapoi produselor, de la cele două 
date are mai devreme să fie luate în considerare.

6,22. In cazul in care utilizatorul intenționează să 
utilizeze dreptul său de a se retrage din contract, el 
poate contacta Furnizorul de Servicii în scris (sau cu 
ajutorul fișei cu date de anexat), sau la telefon. In 
cazul in care

6,23. Furnizorul de servicii acceptă intenția de 
retragere în cazul în care lotul este trimis înapoi ca o
scrisoare recomandată prin poștă. Produsul comandat se 
transmite de către Utilizator către furnizorul de 
servicii de posta serviciul nostru de curierat.

6,24. Utilizatorul trebuie să acorde o atenție deosebită
la utilizarea corectă a produsului, deoarece costurile 
de daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare 
vor fi acoperite de catre utilizator! Furnizorul de 
servicii va returna prețul produsului la numărul de cont
bancar furnizate de catre utilizator în termen de 14 
zile de la primirea produsului, împreună cu costurile de
transport.

6,25. 45/2014. (II.26.) Regulamentul Guvernului cu 
privire la contractele încheiate între consumator și 
întreprindere este disponibil aici.

6.26. 2011/83 Directiva / UE a Parlamentului European și
a Consiliului este disponibil aici.
 
6.27. Utilizatorul are dreptul de a contacta furnizorul 
de servicii cu alte plângeri la numerele de contact și 
adresele de e-mail specificate în prezentul acord.

6,28. Întreprinderea, care este, persoana nu Procedând 
în profesie său propriu, comercială sau activitatea de 
afaceri nu are dreptul de dreptul de retragere.

7. Garantare

7.1. Furnizorul de servicii se obligă un an de garanție 
pentru produsele care au o garanție. În cazul produselor
care nu au o garanție Furnizorul de servicii se 
angajează o garanție pentru o perioadă și în condițiile 
specificate de producători. Furnizorul de servicii 
trebuie să informeze utilizatorul cu privire la termenii
și condițiile de astfel de garanție în detaliu.

7.2. Clientul are dreptul la o garanție de 2 ani de la 
data performanță. În cazul în care clientul nu poate 
valida cererea sa de urmare a unui motiv de înțeles, mai
ales în cazul în care defecțiunea nu ar fi putut fi 
realizat datorită naturii sale în termenul de 2 ani, 
termenul limită pentru performanță este de 3 ani de la 
data performanță.

7.3. Greșelile și pagubele care au fost realizate în 
perioada de garanție trebuie să fie reparate de către 
Furnizorul de servicii cu titlu gratuit, produsul 
trebuie să fie înlocuit cu un alt produs sau un lucru. 
In cazul in care Clientul ia cunoștință de astfel de 
probleme, Clientul este obligat să informeze imediat 
Furnizorului de servicii în scris cu privire la cererile
în curs de dezvoltare de garantie.

7.4. În scopul de a valida garanția sau garanta Clientul
este susceptibil să prezinte factura sau garanția primit
de la furnizorul de servicii. In cazul in care clientul 
ar dori pentru a valida garanția, Clientul poate 
solicita în primul rând repararea sau înlocuirea, în 
urma acestei discount din pretul pot fi solicitate sau 
clientul poate retrage din contract. In cazul in care 
furnizorul de servicii este informat cu privire la vina 
termen de 2 luni, acesta poate fi considerat ca o cerere
validă. In cazul in care informatiile sunt primite mai 
târziu, Clientul este obligat să își asume 
responsabilitatea. Dincolo de cele de mai sus, garanția 
anexat la produsul poate conține, de asemenea, termeni 
și condiții de garanție.

7.5. Furnizorul de servicii nu va fi trasă la răspundere
pentru daune cauzate de uzura normală și utilizare a 
produselor și pentru daune din cauza utilizării 
necorespunzătoare sau excesive, expunerea produsul la 
impacturi diferite de cele prevăzute în contract.
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Regulamentul eficiente din 13 iunie 2014:

Garantie de Servicii

7.6. În ce cazuri se poate utiliza Utilizatorului 
Garantie de vicii?

În cazul unei nerespectării obligațiilor contractuale, 
Clientul poate valida Garantie de viciile împotriva 
întreprinderii, în conformitate cu reglementările 
Codului civil.

7.7. Ce drepturi are utilizatorul legate de viciile 
Garantie de avea?

Clientul are dreptul de a valida - választása szerint - 
următoarele revendicări legate de garantie de viciile: 
el poate solicita repararea sau înlocuirea, cu excepția 
cazului în care este imposibil să se conformeze cu 
cererea ales de utilizator sau dacă unele costuri 
suplimentare apar în legătură cu cererea. În cazul în 
care utilizatorul nu a solicitat repararea sau 
înlocuirea sau nu au nici un mijloc de a face acest 
lucru, el are dreptul de a reduce cantitatea 
proporțional sau se poate repara avaria propriul cost 
sau poate l-au reparat de către altcineva - sau în 
finala caz - poate retrage din contract. Clientul are 
dreptul de a schimba tipul de garantie de vicii, cu 
toate acestea, el este obligat să acopere costurile, cu 
excepția cazurilor justificate sau în cazul în care 
întreprinderea a dat un motiv pentru asta.
 
7.8. Ce termene se aplică la validarea Garantie de 
vicii?

Utilizatorul este obligat sa informeze Furnizorul de 
servicii de vina imediat după ce a fost descoperit, dar 
nu mai târziu de 2 luni de la descoperirea defectului. 
În același timp, am dori să vă atrag atenția asupra 
faptului că nu puteți valida Garantie des viciile dacă 
termenul limită doi ani calculat de la îndeplinirea 
contractului a expirat.

7.9. Cele Garantie de vicii pot fi validate împotriva 
cui?

Utilizatorul poate valida drepturile sale legate de 
garantie de viciile împotriva întreprinderii.
 
7,10. Ce alte condiții trebuie să fie îndeplinite pentru
validarea acestor drepturi?

În termen de 6 luni de la împlinirea nu există nici o 
altă condiție pentru validarea Garantie de viciile pe 
lângă informarea întreprinderii de vina în cazul în care
utilizatorul certifică faptul că produsul sau serviciul 
a fost furnizat de întreprindere care operează magazinul
virtual. Cu toate acestea, în cazul în care cele șase 
luni a expirat, utilizatorul este obligat să dovedească 
faptul că vina a existat la momentul împlinirii.
 
Garantia produsului
 
7.11. În ce cazuri pot valida de utilizare a drepturilor
sale legate de garanție produs?

În cazul produselor utilizatorul are dreptul - în 
conformitate cu propria sa alegere - pentru a valida 
drepturile sale sau acordarea garanției produs astfel 
cum se prevede în clauza 1.
 
7.12. Ce fel de drepturi este utilizatorul dreptul de a 
valida în caz de revendicările legate de garanție 
produs?

Garantia produsului este valabil și pentru repararea sau
înlocuirea unui produs defect.

7.13. În ce cazuri poate fi considerat ca produsul 
defect?

Produsul este defect în cazul în care nu este conform cu
cerințele de calitate efective sau dacă aceasta nu are 
calitățile necesare specificate în descrierea 
producătorului.
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7,14. Care este termenul limită pentru validarea cererii
de garanție a produsului?

Utilizatorul are dreptul de a valida cererea garanție a 
produsului în termen de 2 ani de comercializare. După 
expirarea termenului limită, Utilizatorul își pierde 
acest drept.
 
7.15. Împotriva cui și în ce condiții poate Clientul 
valida cererea sa de garanție produs?

Mențiunea de garanție pentru produse pot fi validat 
numai împotriva producătorul sau distribuitorul 
produsului în cauză. În cazul intenționează să valideze 
o garantie produs revendicati Clientul trebuie să 
dovedească faptul că produsul este defect.

7.16. În ce cazuri pot producător (distribuitorul) să 
fie scutite de obligațiile privind garanția unui produs?

Producătorul (distribuitor) pot fi exceptate numai de 
obligația de garanție a produsului, dacă acesta poate 
dovedi că
- Produsul nu a fost fabricat sau distribuit ca parte a 
activității sale de afaceri sau
- Defecțiunea nu a putut fi detectată științific și 
tehnic în momentul în care a fost introdusă pe piață sau
- Vina produsului sa produs ca urmare a aplicării 
legislației în domeniu sau retetele obligatorii de către
autoritățile.
Este suficient pentru producătorul (distribuitorul) 
pentru a certifica un singur motiv pentru a fi scutit.
Aș dori să atrag atenția Clientului asupra faptului că 
nu poate valida un Garantie de vicii și o cerere de 
garanție a produsului, în același timp. Cu toate 
acestea, în cazul în care validarea cu succes o cerere 
de garanție a produsului, clientul are dreptul de a 
valida Garantie de viciile legate de produsul înlocuite 
sau reparate.

Garanție
 
7.17. În ce cazuri poate Utilizatorul valida drepturile 
Garantie de vicii?

În cazul executării defectuoase a întreprinderii de 
operare a unei webshop poate justifica, pentru produsele
în conformitate cu 151/2003. (IX. 22.) Regulamentul 
Guvernului cu privire la garanție obligatorie privind 
anumite bunuri de consum.
 
7,18. Pe baza garanției, Utilizatorul are dreptul de ce 
fel de drepturi și în ce termen?

Perioada de garanție este de un an. Perioada de garanție
începe cu data la care bunurile de consum sunt predate 
Clientului sau în cazul în cazul în care distribuitorul 
sau reprezentantul acestuia este responsabil pentru 
punerea în funcțiune a produsului, acesta începe cu data
de punere în funcțiune.

7,19. Când este întreprinderea scutit de obligația de 
garanție?
 
Întreprinderea vor fi scutite de obligația de garanție 
numai în cazul în cazul în care întreprinderea certifică
faptul că cauza defecțiunii apărute ca urmare a 
îndeplinirii ordinului. Atragem atenția asupra faptului 
că o cerere de Garantie des vicii și o solicitare de 
garanție, o garanție de produs și o cerere de garanție 
nu poate fi validată simultan, în caz contrar, 
utilizatorul nu are dreptul pentru drepturile legate de 
garanția indiferent de drepturile descrise în capitolele
privind garanția produsului și Garantie des vicii.
 
8. DIVERSE

8.1. Furnizorul de servicii are dreptul de a apela la 
serviciile unui colaborator. In cazul in care 
colaboratorul încalcă legea, Furnizorul de servicii va 
fi considerat pe deplin responsabil pentru acest act, ca
și în cazul în care fapta a fost săvârșită ilegal de el.

8.2. In cazul in care oricare dintre prezentele Termeni 
și Condiții Generale devine nul sau ilegal, aceasta nu 
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se referă la valabilitatea și aplicabilitatea restul 
normelor.

8.3. In cazul in care furnizorul de servicii nu exercite
drepturile care decurg din prezentul document, faptul că
nu a practica aceste drepturi nu egale cu renunțarea la 
drepturi. Waivering un drept poate fi considerat valabil
numai dacă există o declarație scrisă care să ateste 
explicit intenția. In cazul in care furnizorul de 
servicii nu se lipește la o condiție relevantă se 
menționează în documentul nu înseamnă că el renunță 
acest drept, el poate valida acest mai târziu.
 
8.4. În caz de litigii furnizorul de servicii și 
utilizatorul va încerca să soluționeze litigiile pe cale
amiabilă.

9. CLAIMS MANAGEMENT

9.1. Obiectivul webshop noastre este de a îndeplini 
ordinele în calitate corespunzătoare și pentru a 
satisface pe deplin nevoile clientilor. In cazul in care
utilizatorul are orice reclamații referitoare la 
contractul sau respectarea condițiilor sale, el poate 
informa Furnizorul de servicii la adresa de e-mail de 
mai sus sau prin poștă.

9.2. Furnizorul de servicii va examina imediat 
plângerile comunicate la telefon și va găsi remediu 
instant. In cazul in care Clientul nu este de acord cu 
conducerea creanței, furnizorul de servicii trebuie să 
ia imediat o înregistrare privind plângerea și avizul 
aferente și va preda un exemplar fișier Clientului. Dacă
nu este posibil să investigheze plângerea rightaway, 
Furnizorul de servicii trebuie să ia o înregistrare cu 
privire la plângerea, și trebuie să predea o copie 
fișier Clientului.

9.3. Webshop va răspunde o plângere scrisă în scris, în 
termen de 30 de zile. Un raționament se furnizează în 
cazul în care plângerea este respinsă. Copia dosar a 
răspunsului se păstrează timp de 3 ani și le prezintă 
autorităților în caz dacă este necesar.

10. Drepturile de proprietate intelectuală

10.1. Deoarece conținutul site-ului Banknote.hu face 
obiectul drepturilor de proprietate intelectuală, este 
interzisă pentru a descărca (sau multiplica) orice 
conținutului Banknote.hu, să-l transfere la alte partide
sau să le utilizeze în orice alt mod, de a stoca sau 
procesa electronic sau să o vândă fără acordul prealabil
scris al furnizorului de servicii.

10.2. Este interzis să primească orice materiale de pe 
site-ul sau baza de date a Banknote.hu, în cazul în 
cazul în care există un acord scris disponibile, ar 
trebui să existe o trimitere la site-ul.

10.3. Furnizorul de servicii își rezervă toate 
drepturile legate de site-ul și Webshop elementele sale,
inclusiv numele de domeniu, numele de domenii secundare 
și site-urile de publicitate pe internet.

10.4. Este interzis să se adapteze sau decripta 
conținutul, chiar și unele elemente ale site-ului 
Banknote.hu; stabili numele de utilizator ilegale sau 
parole; utilizați toate aplicațiile care modificare 
plasament sau de indexare a continutului site-ului de 
Banknote.hu în nici un fel.

10.5. Site-ul Banknote.hu este protejat prin drepturi de
proprietate intelectuală, acesta poate fi utilizat numai
cu acordul prealabil scris al furnizorului de servicii.

10.6. Utilizatorul acceptă și recunoaște că Furnizorul 
de servicii are dreptul de penalizare în cazul în care 
site-ul este folosit fără o licență valabilă. Pedeapsa 
se ridică la 90 000 HUF pe imagine brută și 20 000 HUF 
pe cuvânt brut. Utilizatorul acceptă și recunoaște că 
această pedeapsă nu este excesiv și răsfoiește site-ului
cunoașterea consecințelor. In cazul in care drepturile 
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de proprietate intelectuală sunt încălcate Furnizorul de
servicii certifică faptele în prezența unui notar, 
costurile unei astfel de proceduri juridice vor fi 
suportate de utilizator comiterea încălcării.

PROTECȚIA DATELOR 11.

Reglementările privind gestionarea datelor paginii Web 
sunt disponibile la pagina urmatoare următoarea: 
http://banknote.hu/adatvedelem

03 martie 2014, Budapesta
Banknote.hu - ÁSZF - 2014.
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