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Generelle vilkår og betingelser
Dette dokument vil ikke blive arkiveret, vil blive
afsluttet i elektronisk form, betragtes ikke som en
skriftlig aftale, er formuleret på ungarsk, henviser
ikke til en adfærdskodeks. I tilfælde af spørgsmål, der
opstår i forbindelse med operationen, bestilling og
levering proces med webshoppen, kan alle vores kunder
kontakte os på kontaktoplysningerne nedenfor.
Effekten af de nuværende generelle betingelser og vilkår
dækker stiftede retsforhold fortegningen tjenesteyderens
websider og underdomæner (accubanker.pl, accubanker.eu,
bankjegyszamlalo.hu, banknote.hu, banknote.ro,
banknote.sk, bankovek.cz, cashtech.eu, cashtech.ie,
compteusedebillets.fr, contadordebilletes.es,
currency-counter.co.uk moneycounter24.co.uk,
geldzahler.at, geldzahlmaschine.de, goldmill.hu
liczarkabanknotow.pl, liczarkadobanknotow.pl,
contabanconote24.it, masinanumaratbani.ro,
brojacnovcanica.com.hr, seddeltaellere.dk,
sedelraknare.se). Nærværende generelle betingelser og
vilkår er tilgængelig på følgende websted:
http://banknote.hu/aszf og det kan downloades fra
følgende link: http://banknote.hu/aszf.pdf
1. NAVN AF SELSKAB:
Selskabets navn: BANKNOTE Commercial and Service
Provider Limited Liability Company
Sæde med virksomheden: 26-32 Cziráki str. Budapest 1163,
Hungary
Selskabets kontaktdata, e-mail-adresse almindeligvis
anvendes til at kontakte kunder: info@banknote.hu
CVR nummer: 01 09 862912
Skat identifikationsnummer: 13585349-2-42
Registrering myndighed: Budapest byret som Retten
Handelsretten
Telefonnummer: 06 1 401-0938
Databeskyttelse registreringsnummer: NAIH-73260/2014.
Sprog af kontrakten: Ungarsk
Navn og e-mail-adressen på den server udbyderen:
DENINET Ltd.
79 / b Bercsényi Str. Budapest - 1188
Telefon: +36 1 296-0075, +36 40 620-030
Mobiltelefon: +36 20 935-4619, +36 70 318-9263
Fax: 1 296-0076, 1 700-1780
E-mail: info@deninet.hu
Tekniske spørgsmål: help@deninet.hu
2. grundforordningerne:
2.1. I tilfælde af spørgsmål, som ikke er reguleret af
nærværende generelle betingelser og vilkår og til at
fortolke indholdet ungarske lov, betragtes som normative
lovgivning med særligt hensyn til lov IV af 1959 om den
civile retsplejelov ("PTK."), Og nogle af reglerne i Lov
CVIII. af 2001 (Elker. tv.) om elektronisk handel og
IT-services. De obligatoriske dispositioner i den
relevante lovgivning, betragtes som bindende og
normative for parterne uden nogen undtagelser.
2.2. Nærværende generelle betingelser og vilkår har
været i kraft siden den 3. marts 2014. forbliver i kraft
indtil videre. Service Provider er berettiget til at
ændre dette dokument ensidigt. Ændringerne
offentliggøres af tjenesteudbyderen på hjemmesiderne 11
(elleve) dage, før de træder i kraft. Ved at bruge de
hjemmesider brugerne accepterer, at reglerne for
anvendelse af hjemmesider automatisk anvendes på dem.
2.3. Brugeren hjælp webshoppen drives af Service
Provider - hvis brugeren læser dens indhold, selv om han
ikke er en registreret bruger af webshoppen - betragter
reglerne i nærværende dokument som bindende og
obligatorisk. I tilfælde, hvis brugeren ikke accepterer
de vilkår og betingelser, han eller hun ikke er
berettiget til at se indholdet af webshoppen.
2.4. Service Provider forbeholder sig alle rettigheder i
forbindelse med forvaltningen og distribution af
indholdet webshop, nogen af dens detaljer. Det er
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forbudt at hente indholdet webshop, gemme, opbevare,
behandle og sælge indholdet elektronisk uden skriftlig
indholdet af Service Provider.
3. PRODUKTER OG SERVICES
3.1. Priserne til produkterne betyder priserne i HUF, de
omfatter fastsat ved lov moms, men de ikke indeholder
levering gebyr. Emballage omkostninger vil ikke blive
opkrævet til kunderne.
3.2. Serviceudbyderen skal indeholde fartøjets navn og
beskrivelse af produktet, og et foto fremlægger
produktet. Fotos og billeder optræder på produkternes
datablad kan afvige fra den virkelige udseende af
produktet, kan de illustrere produktet. Vi tager ikke
noget ansvar for forskellene mellem billeder
tilgængelige på webshoppen og i virkeligheden.
3.3. I tilfældet, hvis en salgsfremmende pris vil blive
indført, skal serviceudbyderen fuldt informere brugerne
vedrørende fremme og dens nøjagtige varighed.
4. BESTILLING
4.1. Brugeren vælger det produkt, som købes.
4.2. Bruger indstiller den korrekte mængde produkter.
4.3. Brugeren placerer produkterne i vognen. Brugeren
kan se indholdet af vognen til enhver tid ved at klikke
på "vognen" linket.
4.4. I tilfælde, hvis brugeren har til hensigt at købe
yderligere produkter, skal der vælges "købe yderligere
produkter" valgmulighed. Hvis brugeren ikke ønsker at
købe flere produkter, skal han kontrollere varenummeret.
Ved at klikke på ikonet X, kan indholdet af vognen udgå.
Efter færdiggørelsen af den mængde, indholdet af vognen
opdateres automatisk. Hvis det ikke sker, skal brugeren
klikke på "update vognen" ikonet.
4.5. Brugeren vælger den leveringsadresse, så levering /
betaling mode, er der flere typer af betalinger:
4.5.1. Betalingsmidler:
Betal ved levering: I tilfældet, hvis kunden ønsker at
betale værdien ved modtagelse af pakken, skal han vælge
"Betal på levering" betaling mode.
Personlig levering: I tilfældet, hvis kunden ønsker at
betale kontant eller med kreditkort på vores
kundeservice, når modtager produktet, skal du vælge
betaling med kontanter eller kreditkort ved kundeservice
mulighed.
Bankoverførsel (forudbetaling): Prisen på ordren betales
af brugeren, før opfyldelsen af ordren. Angiv
identifikationsnummeret for kendelsen i den "note" felt!
PayPal: Hvis du vælger betaling mode PayPal på tælleren,
vil den automatisk navigere dig til en sikker PayPal
betaling interface (SSL).
Ved betaling med kreditkort via internettet (med SSL 128
bit fortrolighed) data, der er angivet på bankkort
fremsendes direkte til serveren af CIB Bank. Ved online
betaling ikke blot banken kortnummer men udløbsdatoen og
CVC2 kode skal også angives, som er en kode bestående af
tre cifre placeret under magnetstribe. Accepterede
bankkort: VISA, EC / MC ikke-præget kort.
4.5.2. Levering omkostninger:
Brugeren kan beregne med følgende transportomkostninger.
Naturligvis de gebyrer nedenfor beregnes automatisk, når
ordren afgives, og er også specificeret i vognen.
Transportomkostninger
Betal på levering
Ved betaling med bankkort og PayPal
Samlet beløb
af ordert
Transport gebyr
Transport gebyr
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HUF 1000 - 8000 netto
(1270 HUF - 160 10 brutto)
HUF 1000 netto
(1270 brutto HUF)
HUF 1000 netto
(1270 brutto HUF)
fra HUF 8001 netto
(Fra HUF 10.161 brutto)
gratis!
gratis!
Vi sender faktura med leveringen gebyrer og prisen på
produktet. Ovennævnte udgifter kun skal betales en gang
i tilfælde, hvis en ordre leveres i flere kassetter på
samme tid.
Hvis vi har ledig kapacitet, kan vi levere pengesedler
maskiner på dagen for orden inden Budapest.
Vores firma leverer de bestilte varer med GLS eller DPD
kurertjeneste eller med hjælp fra den ungarske Indlæg
(lille størrelse produkter). Produkterne kan leveres til
kunder med kurertjeneste den følgende dag efter ordren,
produkterne indsendt af den ungarske post sendes med
prioriteret post, anbefalet brev. (I tilfælde af ordrer
indsendt til 15.00).
Vi kan levere de bestilte varer på arbejdsdage i
kontortiden (8: 00-17: 00), så vil vi gerne kunden til
at give en leveringsadresse, hvor kunden er klar til at
modtage pakken indtil fristen angivet.
4.6. I tilfældet, hvis der er nogen mangler eller fejl i
forbindelse med produkter eller priser i webshoppen,
forbeholder vi os ret til at foretage korrektioner. I
sådanne tilfælde kunden er informeret om nye data, efter
at fejlen er realiseret og ændret. Herefter kan kunden
bekræfte ordren eller der er en chance for nogen af
parterne til at træde tilbage fra aftalen.
4.7. Det endelige beløb, der skal betales indeholder
hver omkostninger baseret på det resumé af kendelsen og
bekræftelsesbrev. Pakken indeholder fakturaen, garantien
bogstav og oplysninger om rettighederne tilbagetrækning.
Brugeren er ansvarlig for at undersøge pakken ved
levering, foran kurer og i tilfælde af eventuelle skader
på produktet, på emballagen, er han forpligtet til at
tage minutter, i tilfælde af skader, han er ikke
forpligtet til at overtage pakken . Service Provider
accepterer ikke nogen klager uden referatet!
4.8. Efter oplysningerne er blevet givet brugeren skal
klikke på "Resumé" knappen og klik på "sende ordren",
men før du kan kontrollere oplysningerne igen og gøre et
notat, eller du kan sende os en e-mail med dine
spørgsmål.
4.9. Korrektion af inddata fejl: Inden lukning
bestillingsprocessen, kan brugeren gøre et skridt
tilbage til den tidligere fase, hvor han kan rette de
indtastede data.
4.10. Brugeren modtager en bekræftelse af ordren i en
e-mail. I tilfældet, hvis bekræftelsen ikke modtages af
brugeren inden for den forventede frist, men senest 48
dage efter afsendelse af ordren, vil brugeren blive
fritaget for de kontraktmæssige forpligtelser.
4.11. Rækkefølgen og dets bekræftelse betragtes som
modtaget af Service Provider eller brugeren, hvis det er
tilgængeligt. Service Provider udelukker forpligtelsen
til at bekræfte, om bekræftelsen ikke modtages
rettidigt, fordi brugeren forudsat en forkert
e-mail-adresse i forbindelse med registreringen, eller
hvis han ikke er i stand til at modtage meddelelser på
grund af en fuld indbakke.
5. Behandling OG PERFORMANCE af ordrer
5.1. Ordrer behandles i kontortiden (H-CS: 9:00 til
16:30, om fredagen: 9:00 til 16:00). Ud over de datoer,
under behandlingen af ordren der er en levner til at
indsende ordren, hvis det sker efter afslutningen af
arbejdstiden, på den efterfølgende dag, det vil blive
behandlet. Kundeservice af Service Provider bekræfter
elektronisk i hvert tilfælde, når ordren kan
3. oldal

aszf_dk
gennemføres.
5.2. Hvis tjenesteyderen og brugeren ikke var enige om
datoen for ydelse, tjenesteyderen er ansvarlig for at
opfylde de kontraktlige forpligtelser inden for 30 dage
efter modtagelsen af ordren.
5.3. I tilfældet, hvis Serviceudbyderen ikke opfylder
sine kontraktlige forpligtelser, da det produkt
defineret af kontrakten ikke er tilgængelig, er han
forpligtet til at straks underrette Brugeren om dette,
og til at returnere det beløb, som brugeren umiddelbart
buta senest inden for 30 dage. Opfylde denne
forpligtelse fritager ikke brugeren fra andre
konsekvenser af at overtræde kontrakten.
5.4. Service Provider tager ikke noget ansvar for de
eventuelle ændringer i tekniske brochurer eller til
forandringer af årsager uden for dens rækkevidde
ansvarsområde. Service Provider forbeholder sig ret til
helt eller delvist at afvise ordrer bekræftes. I
tilfælde af delvis ydelse kan kun finde sted, hvis
Serviceudbyderen indgået aftale med brugeren!
6. FORTRYDELSESRET
6.1. I overensstemmelse med 17/1999. (II.5.) Regeringen
forordning om kontrakter undertegnet mellem
fjerntliggende parter, kan brugeren trække sig fra at
modtage den bestilte vare inden for 8 dage efter
modtagelsen af dem uden at give nogen begrundelse, og
kan sende tilbage den bestilte vare. I tilfældet, hvis
der ikke er nogen begrundelse, har Brugeren har ret til
at udøve retten til at træde tilbage fra aftalen.
6.2. I tilfældet, hvis brugeren udøver sin
fortrydelsesret, foruden pligten til at betale gebyret
for at returnere produktet, ingen andre gebyrer skal
betales af brugeren, dog Service Provider har ret til at
anmode om udbetaling af erstatning som følge af forkert
brug.
6.3. Brugeren har ikke ret til fortrydelsesretten i
forbindelse med produkter, som er relateret til den
person for brugeren, baseret på brugerens anvisninger
eller som følge af anmodning fra brugeren.
6.4. I overensstemmelse med ovennævnte lovgivning,
tjenesteyderen er ansvarlig for at vende tilbage beløbet
til Bruger det samme, men senest 30 dage efter
modtagelsen af returnerede produkt på.
6.5. I tilfældet, hvis brugeren ønsker at udøve sin
fortrydelsesret, er det muligt at gøre det skriftligt på
en af de tilgængelige kontaktoplysninger eller på
telefonen. I tilfælde af at sende tilbage produkterne
med posten, skal datoen for afsendelse betragtes som
datoen for afsendelsen og i tilfælde af et
telefonopkald, datoen for telefonopkald. Ved at sende
pakken med posten, skal forsendelsen blive
offentliggjort som en anbefalet brev. Den bestilte vare
skal returneres til brugeren med post eller med
kurertjeneste.
6.6. Brugeren skal være opmærksom på den korrekte
anvendelse af produktet, da alle skader på grund af
forkert brug skal dækkes af brugeren! Senest 30 dage
efter modtagelsen af produktet, skal tjenesteyderen
produktets pris vende tilbage til bankkontonummer, som
brugeren.
6.7. Den effektive version af 17/1999. (II.5.)
Regeringen forordning om kontrakter undertegnet mellem
fjerntliggende parter er tilgængelig her.
6.8. Brugeren har ret til at kontakte Service Provider
med andre klager på kontaktnumre fastsat i de nuværende
forordninger.
6.9. Virksomheden, der er, at personen ikke fortsætter i
sin egen profession, et fag eller erhvervsaktivitet ikke
er berettiget til fortrydelsesretten.
Ved salg af produkter til EU-lande, og som af 13. juni
2014 Ungarn samt:
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6.10. I overensstemmelse med 17/1999. (II.5.) Regeringen
forordning om kontrakter undertegnet mellem
fjerntliggende parter, Europa-Parlamentets og Rådets
2011/83 / EU-direktiv og 45/2014. (II.26.) Regeringen
forordning om de nærmere regler og bestemmelser for
kontrakter, der er indgået mellem forbrugeren og
virksomheden, har Brugeren har ret til at træde tilbage
fra aftalen senest 14 dage efter modtagelsen af de
produkter uden forpligtelse til at give en begrundelse
og kan sende bakke den bestilte vare. I tilfældet, hvis
den nuværende disse oplysninger ikke er til rådighed,
har Brugeren har ret til at udøve sin ret til at trække
i et år.
6.11. Retten til at hæve aftalen er gyldig i 14 dage og
udløber den 14. dag efter modtagelsen af produktet af
brugeren - eller af en anden person, der af brugeren,
bortset fra transportøren.
6.12. I tilfælde af at øve ret til at tilbagekalde,
brugeren er forpligtet til at betale omkostningerne ved
at sende tilbage produktet, men ingen andre omkostninger
er afholdt af brugeren. Dog Service Provider berettiget
til at kræve betaling af omkostninger i forbindelse med
forkert anvendelse.
6.13. Brugeren er ikke berettiget til fortrydelsesretten
i tilfælde af ikke-præfabrikerede produkter, der blev
fremstillet som resultat af forbrugerens anvisninger
eller udtrykt efterspørgsel eller i tilfælde af
produkter, der er skræddersyet til forbrugerens
personlige behov.
6.14. Serviceudbyderen skal tilbagebetale et beløb herunder transport gebyr - til brugeren straks eller
inden for 14 dage efter modtagelsen af produktet i
overensstemmelse med ovennævnte lovgivning.
6.15. Under restitutionen processen anvendes den samme
betaling mode som under proceduren den oprindelige
betaling, undtagen i tilfælde, hvor brugeren har givet
sit samtykke til en anden betaling tilstand
6.16. Brugeren giver sit samtykke til brug af andre
betalingsformer; ingen ekstra omkostninger vil blive
opkrævet for brugeren.
6.17. Brugeren er ansvarlig for at returnere varen uden
forsinkelse eller i det mindste ikke senest 14 dage
efter, at anmeldelse om tilbagetrækning fra kontrakten
til den Service Provider eller sende det på Service
Provider.
6.18. Brugeren respekterer fristen, hvis produktet
(erne) bliver sendt tilbage eller udleveres, før de
sidste 14 dage frist udløber.
6.19. Brugeren skal kun betale de direkte omkostninger
ved at sende tilbage, undtagen hvis virksomheden
forpligtede sig til at betale denne pris.
6.20. Brugeren er kun ansvarlig for de skader og
afskrivninger relateret til de produkter, hvis
produkterne blev behandlet på en sådan måde, at
produkternes egenskaber og drift ændret.
6.21. Service Provider er berettiget til at afvise
tilbagebetaling, så længe brugeren ikke har sendt
varerne tilbage eller har ikke fremlagt et bevis
bekræfter, at han sendt tilbage produkterne, fra de to
datoer, den tidligere har at blive taget i betragtning.
6.22. I tilfældet, hvis brugeren ønsker at bruge sin ret
til at træde tilbage fra aftalen, kan han kontakte
Service Provider skriftligt (eller med hjælp fra
databladet som bilag) eller på telefonen. I tilfældet,
hvis
6.23. Service Provider accepterer tilbagetrækning
hensigt, såfremt sendingen sendes tilbage som et
anbefalet brev med posten. Den bestilte vare sendes af
brugeren til tjenesteudbyderen med post vores
kurerservice.
6.24. Brugeren skal være særlig opmærksom på den
5. oldal

aszf_dk
korrekte anvendelse af produktet, da omkostningerne ved
skader som følge af forkert brug, dækkes af brugeren!
Serviceudbyderen skal produktets pris vende tilbage til
bankkontonummer, som brugeren senest 14 dage efter
modtagelsen af produktet sammen med
transportomkostningerne.
6.25. Den 45/2014. (II.26.) Regeringen forordning om de
kontrakter, der er indgået mellem forbrugeren og
virksomheden kan ses her.
6.26. I 2011/83 / EU af Europa-Parlamentet og Rådet kan
ses her.
6.27. Brugeren har ret til at kontakte Service Provider
med andre klager på kontaktnumre og e-mailadresser, der
er specificeret i denne aftale.
6.28. Virksomheden, der er, at personen ikke fortsætter
i sin egen profession, et fag eller erhvervsaktivitet
ikke er berettiget til fortrydelsesretten.
7. Garantifond
7.1. Tjenesteyderen udøver et års garanti for de
produkter, der har en garanti. I tilfælde af produkter,
der ikke har en garanti tjenesteyderen udøver en garanti
for en periode og på de betingelser, der er specificeret
af producenterne. Serviceudbyderen skal informere
brugeren om de nærmere betingelser for en sådan garanti
i detaljer.
7.2. Kunden har ret til en 2 års garanti på datoen
ydeevne. Hvis kunden ikke kan validere sin påstand på
grund af en forståelig grund, især hvis fejlen ikke
kunne have været realiseret på grund af sin art inden
for to år deadline, fristen for ydelse er 3 år fra den
dato, ydeevne.
7.3. De fejl og skader, der er blevet realiseret i
garantiperioden skal repareres af Service Provider
gratis, produktet skal udskiftes med en anden eller en
arbejdsgruppe produkt. I tilfældet, hvis kunden får
kendskab til sådanne problemer, hæfter kunden til straks
at underrette tjenesteyderen om skriftligt om de nye
krav fra garantien.
7.4. For at validere garantien eller garantere Kunden er
ansvarlig for at præsentere fakturaen eller garanti
modtaget fra tjenesteudbyderen. I tilfældet, hvis kunden
ønsker at validere garantien, kan kunden primært kræve
erstatning eller udskiftning, efter denne rabat fra
prisen kan rekvireres eller kunden kan fortryde aftalen.
I tilfældet, hvis tjenesteyderen er informeret om fejlen
inden 2 måneder, kan det betragtes som et gyldigt krav.
I tilfældet, hvis oplysningerne modtages senere, Kunden
er forpligtet til at tage ansvar. Ud over ovenstående
kan garantien er knyttet til produktet også indeholde
garantibetingelser og betingelser.
7.5. Service Provider kan ikke holdes ansvarlig for
skader på grund af naturligt slid og anvendelse af
produkterne og for skader på grund af forkert eller
overdreven brug, udsætte produktet for påvirkninger end
dem, der er defineret i kontrakten.
Regler effektive af 13. juni 2014:
Garantie de laster
7.6. I hvilke tilfælde kan brugeren anvende de garantie
de laster?
I tilfælde af en manglende overholdelse af de
kontraktlige forpligtelser, kan Kunden validere garantie
de laster mod virksomheden i overensstemmelse med
reglerne i den civile retsplejelov.
7.7. Hvilke rettigheder gør User relateret de Garantie
de laster have?
Kunden er berettiget til at validere - választása
szerint - de følgende krav i forbindelse med garantie de
laster: han kan anmode om erstatning eller udskiftning,
undtagen hvis det er umuligt at overholde kravet valgt
af brugeren, eller hvis nogle ekstra omkostninger opstår
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i forhold til kravet. Hvis brugeren ikke har anmodet
erstatningen eller udskiftningen eller ikke har nogen
midler til at gøre det, han er berettiget til at
reducere mængden forholdsmæssigt eller kan reparere
fejlen til for egen regning, eller kan få den repareret
af en anden - eller i den endelige tilfælde - kan træde
tilbage fra aftalen. Kunden er berettiget til at ændre
typen af Garantie de laster, men han vil kunne dække
omkostningerne, bortset fra begrundede tilfælde, eller
hvis virksomheden gav en grund til.
7.8. Hvilke frister gælder for valideringen af garantie
de laster?
Brugeren er ansvarlig for at informere udbyder af fejlen
straks efter at den er blevet opdaget, dog senest inden
2 måneder at opdage fejlen. Samtidig vil vi gerne gøre
opmærksom på, at du ikke kan validere Garantie des
laster, hvis den 2-årige frist beregnes fra opfyldelsen
af kontrakten udløbet.
7.9. De garantie de laster kan valideres mod hvem?
Brugeren kan validere sine rettigheder i forbindelse med
de garantie de laster mod virksomheden.
7.10. Hvilke andre betingelser skal være opfyldt for
validering af disse rettigheder?
Senest 6 måneder efter opfyldelse er der ingen anden
betingelse for validering af de garantie de laster ud
over at informere den virksomhed i den fejl, hvis
brugeren godtgør, at den vare eller tjenesteydelse er
leveret af virksomheden driver webshoppen. Men hvis de
seks måneder, er udløbet, brugeren er forpligtet til at
bevise, at fejlen eksisterede på tidspunktet for
opfyldelsen.
Produkt garanti
7.11. I hvilke tilfælde kan brugeren validere sine
rettigheder i forbindelse med produktgaranti?
I tilfælde af produkter Brugeren tildelte rettigheder ifølge eget valg - at validere sine rettigheder eller
produkt garantikrav som anført i § 1.
7.12. Hvilken slags rettigheder Brugeren har ret til at
validere i tilfælde af krav i forbindelse med
produktgaranti?
Produkt garanti gælder for reparation eller udskiftning
af et defekt produkt.
7.13. I hvilke tilfælde kan produktet anses for at være
defekt?
Produktet er defekt, hvis det ikke er i overensstemmelse
med de effektive kvalitetskrav, eller hvis den ikke har
de nødvendige kvaliteter, der er angivet i fabrikantens
beskrivelse.
7.14. Hvad er fristen for validering påstanden om
produktgaranti?
Brugeren har ret til at validere produktet garantikrav
inden for 2 år efter markedsføring. Efter udløbet af
fristen, brugeren mister denne ret.
7.15. Mod hvem og under hvilke betingelser kan Kunden
validere hans produktgaranti påstand?
Produktet garantikrav kan kun valideres mod producenten
eller distributøren af det pågældende produkt. Ved
hensigt at validere en produktgaranti krav kunden skal
bevise, at produktet er defekt.
7.16. I hvilke tilfælde kan fabrikanten (forhandler)
fritages produkt garantiforpligtelser?
Producenten (forhandler) kan kun fritages fra
forpligtelsen produktgaranti, hvis han kan bevise, at
- Produktet ikke er fremstillet eller distribueret som
led i erhvervsmæssig virksomhed eller
- Fejlen kunne ikke påvises videnskabeligt og teknisk på
det tidspunkt, da den blev markedsført eller
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- Produktets skyld opstod som et resultat af anvendelsen
af relevant lovgivning eller obligatoriske forskrifter
fra myndighederne.
Det er tilstrækkeligt, at fabrikanten (forhandler) til
at certificere kun én grund for at blive fritaget.
Jeg vil gerne henlede Kunden på, at han ikke kan
validere en Garantie de laster og et produkt garantikrav
samtidigt. Men i tilfælde af en vellykket validering af
en produktgaranti krav, kunden har ret til at validere
garantie de Laster i forbindelse med udskiftet eller
repareret produkt.
Garanti
7.17. I hvilke tilfælde kan brugeren validere
rettigheder garantie de laster?
I tilfælde af mangelfuld opfyldelse virksomheden driver
en webshop kan berettige for varerne i henhold til
151/2003. (IX. 22.) Regeringen forordning om
obligatorisk garanti om visse forbrugsvarer.
7.18. På baggrund af garantien, har Brugeren har ret til
hvad slags rettigheder og inden for hvilken frist?
Garantiperioden er et år. Garantiperioden begynder med
den dato, hvor de forbrugsgoder udleveres til Kunden
eller i tilfælde, hvis forhandleren eller dennes
repræsentant er ansvarlig for ibrugtagningen af
produktet, det begynder med tidspunktet for
ibrugtagning.
7.19. Hvornår er virksomheden fritaget for forpligtelsen
garanti?
Virksomheden vil være undtaget fra forpligtelsen garanti
kun i tilfælde, hvis virksomheden erklærer, at årsagen
til fejlen opstod efter opfyldelsen af ordren. Vi gør
opmærksom på, at et krav om Garantie des laster og
garantitilfælde et produkt garanti og et garantikrav
ikke kan valideres samtidig, ellers Bruger har ikke ret
til rettigheder i forbindelse med garantien, uanset de
rettigheder, der er beskrevet i kapitlerne om
produktgaranti og Garantie des laster.
8. DIVERSE
8.1. Tjenesteyderen er berettiget til at benytte sig af
en samarbejdspartner. I tilfældet, hvis
samarbejdspartner overtræder loven, skal Service
Provider holdes fuldt ansvarlige for denne handling, som
om den ulovlige handling er begået af ham.
8.2. I tilfælde, hvis nogen af de nuværende almindelige
betingelser bortfalder eller ulovligt, betyder det ikke
vedrører gyldigheden og håndhævelsen af den resterende
del af reglerne.
8.3. I tilfældet, hvis Serviceudbyderen ikke udøver sine
rettigheder som følge af nærværende dokument, ikke at
praktisere disse rettigheder ikke er lig med afkald på
rettigheder. Waivering en ret kan kun betragtes som
gyldig, hvis der foreligger en eksplicit skriftlig
erklæring om hensigten. I tilfældet, hvis
Serviceudbyderen ikke holde sig til en relevant
betingelsen i dokumentet betyder ikke, at han giver
afkald på denne ret, kan han validere dette senere.
8.4. I tilfælde af retssager i Service Provider og
brugeren skal forsøge at bilægge deres tvister på en
mindelig måde.

9. skadebehandling
9.1. Formålet med vores webshop er at opfylde ordrer i
passende kvalitet og til fuldt ud at opfylde kundernes
behov. I tilfældet, hvis brugeren har nogen klager for
kontrakten eller opfyldelsen af dens betingelser, kan
han give den Service Provider på e-mail-adressen ovenfor
eller med post.
9.2. Service Provider omgående undersøger klager
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meddeles på telefonen og skal finde øjeblikkelig
afhjælpe. I tilfældet, hvis kunden ikke er enig med
ledelsen af fordringen, skal serviceudbyderen straks en
rekord om klagen og relaterede udtalelse og skal
aflevere en fil kopi til kunden. Hvis det ikke er muligt
at undersøge klagen rightaway skal Service Provider tage
en post vedrørende klagen, og skal udlevere en fil kopi
til kunden.
9.3. Vores webshop skal besvare en skriftlig klage
skriftligt inden 30 dage. En begrundelse skal gives,
hvis klagen afvises. Filen kopi af svaret skal opbevares
i 3 år og forelægger dem for myndighederne i tilfælde,
hvis det er påkrævet.
10. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
10.1. Da indholdet af Banknote.hu websted er underlagt
intellektuelle ejendomsrettigheder, er det forbudt at
hente (eller formere) enhver af indholdet af
Banknote.hu, at overføre det til andre parter eller
bruge dem på anden måde, at opbevare eller behandle den
elektronisk eller at sælge det uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Service Provider.
10.2. Det er forbudt at modtage materiale fra
hjemmesiden eller database Banknote.hu, i tilfældet,
hvis der er en tilgængelig skriftlig tilladelse, bør der
være en henvisning til hjemmesiden.
10.3. Service Provider forbeholder sig alle rettigheder
i tilknytning til sin hjemmeside og webshop elementer,
herunder domænenavne, de sekundære domænenavne og
internet reklame sites.
10.4. Det er forbudt at tilpasse eller dekryptere
indholdet, selv nogle af elementerne i Banknote.hu
hjemmeside; etablere ulovlige brugernavne eller
adgangskoder; bruge alle programmer, der fremmer ændring
eller indeksering af hjemmesiden indhold Banknote.hu på
nogen måde.
10.5. Den Banknote.hu hjemmeside er beskyttet af
intellektuelle ejendomsrettigheder, kan det kun anvendes
med forudgående skriftlig tilladelse fra Service
Provider.
10.6. Brugeren accepterer og anerkender, at
tjenesteyderen har ret til straf, hvis hjemmesiden
benyttes uden gyldig licens. Straffen udgør 90 000 HUF
brutto pr billede og 20 000 HUF brutto per ord. Brugeren
skal acceptere og erkende, at denne straf ikke er for
stor, og gennemser hjemmesiden kende konsekvenserne. I
tilfældet, hvis intellektuelle ejendomsrettigheder er
overtrådt Service Provider attesterer de faktiske
omstændigheder i overværelse af en notar, skal
udgifterne til en sådan juridisk procedure, der afholdes
af brugeren begår overtrædelsen.
11. BESKYTTELSE
Reglerne for websidens data management er tilgængelige
på den næste følgende side:
http://banknote.hu/adatvedelem
3 MARTS 2014, Budapest
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