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Všeobecné obchodné podmienky

Tento dokument nebude podaná, bude uzavretá v 
elektronickej podobe, sa nepovažuje za písomnú dohodu, 
je formulovaná v maďarčine, sa nevzťahuje na kódexe 
správania. V prípade otázok vzniknutých v súvislosti s 
prevádzkovaním, objednávanie a dodanie procesu e-shopu, 
všetkým našim klientom, nás môžu kontaktovať na 
kontaktných údajov uvedených nižšie.

Účinok týchto Všeobecných obchodných podmienok sa 
vzťahuje na právne vzťahy založené cez webové stránky a 
subdomény (banknote.hu, accubanker.hu, uv-lampa.hu, 
uvlampa.hu, bankjegyszamlalo.hu, bankjegyszamlalo.eu, 
goldmill poskytovateľa služieb. HU, cashtech.hu, 
penzszamlalo.com, penzszamlalo.hu, penzszamolo.eu). 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii na 
internetovej adrese: http://banknote.hu/aszf a možno ho 
stiahnuť z nasledujúceho odkazu: 
http://banknote.hu/aszf.pdf

1. NÁZOV SPOLOČNOSTI:

Názov spoločnosti: BANKNOTE Commercial and Service 
Provider Limited Liability Company
Sídlo spoločnosti: 26-32 Cziráki str. Budapest 1163, 
Hungary
Kontaktné údaje, e-mailovú adresu spoločnosti zvyčajne 
používa pre kontaktovanie klientov: info@banknote.hu
IČO: 01 09 862912
Daňové identifikačné číslo: 13585349-2-42
Registrácia orgán: Budapest City Court as Obchodného 
súdu
Telefónne číslo: 06 1 401-0938
Ochrana dát registračné číslo: NAIH-73260/2014.
Jazyk zákazky: Hungarian
Meno a e-mailovú adresu prevádzkovateľa servera služby:
DENINET Ltd.
79 / b Bercsényi str. Budapešť - 1188
Telefón: +36 1 296-0075, +36 40 620 až 030
Mobilný telefón: +36 20 935-4619, +36 70 318-9263
Fax: 1 296-0076, 1 700-1780
E-mail: info@deninet.hu
Technické otázky: help@deninet.hu

2. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ:

2.1. V prípade otázok, ktoré nie sú upravené v týchto 
Všeobecných obchodných podmienok a za interpretáciu jeho
obsah maďarského práva, musí byť považovaná za 
normatívne právne úpravy so zvláštnym zreteľom k zákonu 
IV z roku 1959 Občianskeho zákonníka ("PTK."), A 
niektoré z predpisov Zákon CVIII. z roku 2001 (Elker. 
tv.) na elektronický obchodný a IT služieb. Povinné 
dispozície príslušných právnych predpisov sa považuje za
záväzné a normatívne pre zmluvné strany, bez akýchkoľvek
výnimiek.

2.2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky je v platnosti 
od 03.03.2014 a zostáva v platnosti až do ďalšieho 
oznámenia. Poskytovateľ služby je oprávnený upraviť 
existujúci dokument jednostranne. Tieto zmeny musia byť 
zverejnené poskytovateľom služby na webových stránkach 
11 (jedenásť) dní pred tým, než vstúpi do platnosti. 
Pomocou webovej stránky užívatelia uznajú, že predpisy 
týkajúce sa používania internetových stránok sú 
automaticky sa na ne vzťahujú.

2.3. Užívateľ používa internetový obchod prevádzkovaný 
poskytovateľom služieb - v prípade, že používateľ 
prečíta jej obsah, aj keď nie je registrovaným 
užívateľom internetového obchodu - považujú predpisy 
tejto normy ako záväzné a povinné. V prípade, že 
užívateľ nebude akceptovať podmienky, on alebo ona nemá 
nárok na zobrazenie obsahu internetového obchodu.

2.4. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje všetky práva 
súvisiace s riadením a distribúciu obsahu e-shopu, 
žiadny z jeho detailov. Je zakázané sťahovať obsah 
e-shopu, zachrániť, obchod, spracovanie a predaj obsah 
elektronicky bez písomného obsah poskytovateľa služieb.
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3. PRODUKTY A SLUŽBY

3.1. Ceny týkajúce sa výrobkov sa rozumie ceny v HUF, 
zahŕňajú DPH stanovené zákonom, ale neobsahujú dodaciu 
poplatok. Náklady na balenie nebudú účtované klientom.

3.2. Poskytovateľ služieb uvedie názov a popis výrobku, 
a fotka predloží výrobok. Fotografie a obrázky sa objaví
na liste týchto výrobkov sa môžu líšiť od skutočného 
Vzhľad výrobku, môžu ilustrovať produktu. Nemáme žiadnu 
zodpovednosť za rozdiely medzi snímky sú k dispozícii na
e-shope a v skutočnosti.

3.3. V prípade, že bude zavedený propagačné cenu, musí 
poskytovateľ služieb plne informovať užívateľov o 
podporu a jeho presnú dĺžku.

4. ORDERING

4.1. Užívateľ si vyberie, aby bol výrobok zakúpili.

4.2. Užívateľ nastaví správne množstvo produktov.

4.3. Užívateľ umiestni produkty v nákupnom košíku. 
Užívateľ si môže prezerať obsah košíka kedykoľvek 
kliknutím na odkaz "košík".

4.4. V prípade, že používateľ chce kúpiť ďalšie 
produkty, možnosť "kúpiť ďalšie produkty" sa vyberú. V 
prípade, že užívateľ nechce kupovať žiadne ďalšie 
produkty, je povinný skontrolovať číslo položky. 
Kliknutím na ikonu X, obsah nákupného košíka je možné 
vymazať. Po dokončení množstva obsah košíka sa 
automaticky aktualizuje. Ak sa tak nestane, bude 
užívateľ kliknutím na ikonu "aktualizácie košíka".

4.5. Užívateľ vyberie doručovaciu adresu, potom režim 
dodania / platby, existuje niekoľko typov platieb:

4.5.1. Spôsoby platby:

Platiť na dobierku: V prípade, že klient má v úmysle 
uhradiť hodnotu, pri príjme balík, musí zvoliť "Pay na 
dobierku" režimu platby.

Osobné doručenie: V prípade, že klient má v úmysle pri 
prevzatí výrobku platiť v hotovosti alebo platobnou 
kartou na náš zákaznícky servis, vyberte Platba v 
hotovosti alebo platobnou kartou na možnosť zákazníckeho
servisu.

Bankovým prevodom (platba vopred): cena objednávky je 
užívateľ zaplatí pred plnenia zákazky. Uveďte 
identifikačné číslo objednávky v poli "Poznámka"!

PayPal: Ak zvolíte režim PayPal platby na prepážke, bude
automaticky navigovať do bezpečného platobného rozhrania
PayPal (SSL).

V prípade platby s bankovou kartou cez internet (s SSL 
128 bitov dôvernosti) údaje uvedené na bankové karty je 
odovzdaná priamo na server CIB Banky. V prípade on-line 
platby tiež musieť byť uvedené, čo je kód zložený z 
troch číslic umiestnených pod magnetického prúžku nielen
číslo bankovej karty, ale dátum ukončenia platnosti a 
CVC2 kód. Prijímame platobné karty: VISA, EC / MC 
Neražené karty.

4.5.2. Náklady na dopravu:

Užívateľ môže počítať s nasledujúcimi nákladmi na 
dopravu. Samozrejme nižšie uvedené ceny sú automaticky 
počíta, keď je objednávka vykonaná a sú tiež uvedené v 
nákupnom košíku.

Náklady na dopravu
Platiť na dobierku
V prípade platby s bankové karty a PayPal
Celková suma
z ordert
Transport poplatok
Transport poplatok
HUF 1000 - 8000 net
(HUF 1270 - 10 160 hrubého)
HUF 1000 net
(1270 hrubý HUF)
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HUF 1000 net
(1270 hrubý HUF)
od HUF 8001 siete
(Od 10.161 hrubého HUF)
zadarmo!
zadarmo!

Zasielame faktúru obsahujúce dodacie poplatky a ceny 
produktu. Vyššie uvedené náklady musí byť venovaná iba 
raz v prípade, že jeden poriadok je dodávaný v rôznych 
baleniach, alebo nie súčasne.

Ak budeme mať voľné kapacity, môžeme dodať bankovku 
strojov v deň objednávky v Budapešti.

Naša firma dodáva objednané produkty s GLS alebo DPD 
kuriérom alebo pomocou maďarskej pošty (Malá veľkosť 
výrobkov). Tieto produkty môžu byť dodávané klientom s 
kuriérskou službou nasledujúci deň po objednávke, 
výrobky vyslaní maďarskú poštou budú zaslané prioritné 
poštou, doporučeným listom. (V prípade príkazov podaných
do 15:00).

Môžeme dodať objednaný tovar v pracovné dni v úradných 
hodinách (8: 00-17: 00), a tak sme chceli, aby klient 
poskytnúť doručovaciu adresu, kde je k dispozícii klient
obdrží balíček až do uplynutia lehoty stanovenej.

4.6. V prípade, že existujú nejaké nedostatky alebo 
chyby týkajúce sa produktov alebo ceny v internetovom 
obchode, si vyhradzujeme právo vykonávať opravy. V 
takých prípadoch je zákazník informovaný o nových údajov
po tom, čo porucha bola realizovaná a upravený. V 
nadväznosti na to, môže klient potvrdenie objednávky, 
alebo je tu šanca pre jeden z účastníkov od zmluvy 
odstúpiť.

4.7. Konečná suma k úhrade obsahuje všetky náklady na 
základe súhrnu objednávky a potvrdenie listu. Balíček 
obsahuje faktúru, záručný list a informácie týkajúce sa 
práva na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ je povinný 
skúmať balík o dodávke, v prednej časti kuriéra a v 
prípade akejkoľvek škody na výrobku, na obale, je 
povinný prijať minút, v prípade poškodenia nie je 
povinný prevziať balíček , Poskytovateľ služieb 
neprijíma žiadne sťažnosti bez toho, aby minút!

4.8. Potom, čo boli údaje poskytnuté užívateľ kliknutím 
na tlačidlo "súhrnné" a kliknite na "odoslanie 
objednávky", však, než že si môžete skontrolovať údaje, 
ešte raz, a poznačte si, alebo nám môžete poslať e-mail 
so svojimi otázkami.

4.9. Oprava vstupných dát porúch: Pred uzavretie procesu
objednávania, užívateľ môže urobiť krok späť na 
predchádzajúcu fázy, kedy si môžete opraviť zadané 
údaje.

4.10. Užívateľ obdrží potvrdenie objednávky v e-maile. V
prípade, že potvrdenie nie je používateľ dostal v rámci 
očakávaného termíne, ale do 48 dní od odoslania 
objednávky, užívateľ bude oslobodená od zmluvných 
záväzkov.

4.11. Poradie a jeho potvrdenie sa považuje za prijaté 
poskytovateľa služieb alebo používateľa, ak je k 
dispozícii. Poskytovateľ služieb vylučuje povinnosť 
potvrdiť, ak sa potvrdenie nedostane včas, pretože 
používateľ uviedol nesprávne e-mailovú adresu pri 
registrácii, alebo v prípade, že nie je schopný prijímať
všetky správy v dôsledku plnej e-mailovej schránky.
 
5. spracovanie a výkon OBJEDNÁVKY

5.1. Objednávky sú vybavované v úradných hodinách (H-CS:
9:00 - 16:30 hod, v piatok: 9:00 - 16:00). Okrem 
termínov stanovených v priebehu spracovania objednávky 
je possiblity podať objednávku, ak sa to stane po 
skončení pracovnej doby, v nasledujúci deň bude 
spracovaný. Zákaznícky servis zo strany poskytovateľa 
služby potvrdí elektronicky v každom prípade, kedy 
príkaz môže byť dokončená.

5.2. Ak poskytovateľ služieb a užívateľ sa nedohodnú na 
termíne plnenia, poskytovateľ služieb je povinný splniť 
zmluvné záväzky v lehote 30 dní od doručenia objednávky.
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5.3. V prípade, že poskytovateľ služieb neplní svoje 
zmluvné záväzky, pretože výrobok definovaný zmluvou nie 
je k dispozícii, je povinný bezodkladne informovať 
užívateľa o to, a vrátiť čiastku zaplatenú užívateľom 
okamžite Buta a to najneskôr do 30 dni. Splnenie tejto 
povinnosti nezbavuje užívateľa z iných dôsledky 
porušenia zmluvy.

5.4. Poskytovateľ služieb nenesie žiadnu zodpovednosť za
prípadné zmeny v technických prospektoch alebo na zmeny,
ku ktorým z dôvodov mimo jeho rozsah zodpovednosti. 
Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo čiastočne alebo
úplne odmietnuť objednávky potvrdenej. V prípade 
čiastočného plnenia môže dôjsť iba v prípade, že 
poskytovateľ služieb uzavrel dohodu s užívateľom!

6. PRÁVO ODSTÚPENIE

6.1. V súlade s 17/1999. (II.5). Nariadenie vlády o 
zmluvy podpísanej medzi vzdialenými stranami, užívateľ 
môže odstúpiť od obdržania objednaného výrobku do 8 dní 
od ich obdržania, bez toho, aby uviedol odôvodnenie a 
môže poslať späť objednaný produkt. V prípade, že 
neexistuje žiadna argumentácia, je Používateľ oprávnený 
uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

6.2. V prípade, že užívateľ využije svoje právo na 
odstúpenie od zmluvy, okrem povinnosti platiť poplatok 
za vrátenie výrobku, žiadne ďalšie poplatky musia byť 
uhradené užívateľom, však, poskytovateľ služieb má právo
požadovať zaplatenie náhrady vyplývajúce nesprávnym 
použitím.

6.3. Užívateľ nie je oprávnený uplatniť právo na 
odstúpenie od zmluvy v prípade výrobkov, ktoré sa 
vzťahujú k osobe užívateľa, na základe pokynov užívateľa
alebo ako dôsledok požiadavky užívateľa.

6.4. V súlade s vyššie uvedených právnych predpisov, 
poskytovateľ služieb je povinný vrátiť sumu pre 
užívateľov ihneď, ale najneskôr do 30 dní od obdržania 
vráteného tovaru.

6.5. V prípade, že užívateľ by chceli vykonávať svoje 
právo na odstúpenie od zmluvy, je možné to urobiť 
písomne   v niektorom z dostupných kontaktných údajov 
alebo na telefóne. V prípade zaslania späť tovar poštou,
dátum dispečingu sa považuje za dátum odoslania a v 
prípade telefónneho hovoru, dátum hovoru. V prípade 
zaslania balíčka poštou, zásielka musí byť umiestnený za
odporúčanú listom. Objednaný výrobok musí byť vrátený 
Používateľovi poštou alebo kuriérskou službou.

6.6. Užívateľ má venovať pozornosť správne použitie 
výrobku, pretože všetky škody spôsobené nesprávnym 
použitím musia byť začlenené užívateľom! Do 30 dní od 
doručenia tohto produktu, musí poskytovateľ služieb 
vráti cenu produktu na číslo bankového účtu uvedeného 
užívateľom.

6.7. Účinné verzia 17/1999. (II.5). Nariadenie vlády o 
zmluvách uzatváraných medzi vzdialenými stranami je k 
dispozícii tu.
 
6.8. Užívateľ má právo obrátiť sa na poskytovateľa 
služieb s ďalšími sťažnosťami na kontaktných čísiel 
uvedených v týchto nariadeniach.

6.9. Podnik, to znamená, že osoba, ktorá nie je 
pokračovaním vo svojom povolaní, obchodnej alebo 
podnikateľskej činnosti, nemá nárok na právo odstúpiť od
zmluvy.

V prípade predaja výrobkov do krajín Európskej únie a 
ako z 13. júna roku 2014 v Maďarsku tiež:

6.10. V súlade s 17/1999. (II.5). Nariadenie vlády o 
zmluvy podpísanej medzi vzdialenými stranami Európskeho 
Parlamentu a 2011 smernica Rady / 83 / EÚ a 45/2014. 
(II.26). Nariadenie vlády o podrobných pravidiel a 
predpisov zmlúv uzatvorených medzi spotrebiteľom a 
podnikom, má užívateľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní
od obdržania tovaru bez povinnosti poskytnúť dôvod a 
môžu posielať späť na objednaný produkt. V prípade, že 
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súčasný tento údaj nie je k dispozícii, je Používateľ 
oprávnený uplatniť svoje právo odstúpiť od zmluvy po 
dobu jedného roka.

6.11. Právo odstúpiť od zmluvy je platná po dobu 14 dní 
a končí 14. dňom po doručení výrobku užívateľom - alebo 
akoukoľvek inou osobou oprávnenou podľa užívateľa, iné 
ako dopravca.

6.12. V prípade, že praktizovanie právo odstúpiť od 
zmluvy, Užívateľ je povinný uhradiť náklady na zaslanie 
späť produkt, ale žiadne ďalšie náklady vzniknuté 
užívateľa. Avšak, Poskytovateľ služby je oprávnený 
požadovať úhradu nákladov spojených s nesprávnym 
použitím.

6.13. Užívateľ nemá nárok na právo odstúpiť od zmluvy v 
prípade, že nie sú prefabrikovaných výrobkov, ktoré boli
vyrobené v dôsledku pokynov spotrebiteľa alebo 
vyjadrených dopyt, alebo v prípade výrobkov, ktoré boli 
prispôsobené osobným potrebám spotrebiteľa.

6.14. Okamžite alebo najneskôr do 14 dní od doručenia 
tohto produktu v súlade s právnymi predpismi nad 
Používateľovi - Poskytovateľ služieb je povinný vrátiť 
čiastku - vrátane dopravy poplatok.

6.15. Počas procesu náhrady rovnaký režim platba sa 
použije ako v pôvodnom platobnom postupe, s výnimkou 
prípadov, kedy užívateľ súhlas k inému režimu platby

6.16. Užívateľ dáva súhlas s použitím iných platobných 
režimov; žiadne dodatočné náklady budú účtované 
užívateľovi.

6.17. Používateľ je povinný vrátiť tovar bez zbytočného 
odkladu, alebo aspoň najneskôr 14 dní po odoslaní 
oznámenia o odstúpení od zmluvy na poskytovateľa služieb
alebo predložiť ho na poskytovateľa služieb.

6.18. Užívateľ rešpektuje lehotu, ak produkt (y) 
odoslanie späť alebo odovzdaný pred 14 dňami lehota 
končí.

6.19. Užívateľ je povinný uhradiť iba priame náklady na 
odoslanie späť výrobky, s výnimkou prípadov, podnik 
zaviazal uhradiť tieto náklady.

6.20. Užívateľ je zodpovedný len za škody a amortizácia 
v súvislosti s výrobkami, ak boli výrobky ošetrené takým
spôsobom, že vlastnosti a prevádzka výrobky "sa zmenil.

6.21. Poskytovateľ služieb má právo odmietnuť vrátenie 
dane, pokiaľ užívateľ nezašle produkty späť alebo nebola
poskytla dôkazy, potvrdzujúce, že poslal späť produkty, 
z dvoch termínov skôr má potrebné vziať do úvahy.

6.22. V prípade, že používateľ chce využiť svoje právo 
na odstúpenie od zmluvy, môže sa obrátiť na 
poskytovateľa služieb a písomne   (alebo s pomocou listu 
údajov v prílohe), alebo na telefóne. V prípade,

6.23. Poskytovateľ služieb prijíma zámer pre odstúpenie 
od zmluvy v prípade, že zásielka je odoslaná späť ako 
doporučený list poštou. Objednaný výrobok zasiela 
užívateľa na poskytovateľa služieb po našej kuriérskej 
služby.

6.24. Užívateľ má venovať osobitnú pozornosť riadnemu 
užívaniu výrobku, pretože náklady na škody vyplývajúce z
nesprávneho použitia hradí užívateľom! Poskytovateľ 
služieb je povinný vrátiť cenu produktu na číslo 
bankového účtu, ktorý užívateľ do 14 dní od doručenia 
tohto produktu, spolu s nákladmi na dopravu.

6.25. 45/2014. (II.26). Nariadenie vlády týkajúce sa 
zmluvy podpísanej medzi spotrebiteľom a podnik je k 
dispozícii tu.

6.26. 2011/83 Smernica / EÚ Európskeho parlamentu a Rady
je k dispozícii tu.
 
6.27. Užívateľ má právo obrátiť sa na poskytovateľa 
služieb s ďalšími sťažnosťami na kontaktné čísla a 
e-mailové adresy uvedené v tejto dohode.
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6.28. Podnik, to znamená, že osoba, ktorá nie je 
pokračovaním vo svojom povolaní, obchodnej alebo 
podnikateľskej činnosti, nemá nárok na právo odstúpiť od
zmluvy.

7. Záruka

7.1. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje jeden rok záruky 
pre produkty, ktoré majú záruku. V prípade produktov, 
ktoré nemajú záruku Poskytovateľ služieb sa zaväzuje 
záruku po dobu a za podmienok stanovených výrobcom. 
Poskytovateľ služieb, informuje užívateľa o termíny a 
podmienky takejto záruky v detaile.

7.2. Zákazník má nárok na 2 roky záruky k dátumu výkonu.
V prípade, že zákazník nemôže overiť svoj nárok v 
dôsledku zrozumiteľné dôvod, a to najmä v prípade, že 
chyba nemohla byť realizovaná vďaka svojej povahe v 
lehote 2 rok, lehota na prevedenie je 3 roky k dátumu 
výkonu.

7.3. Chyby a škody, ktoré boli realizované v priebehu 
záručnej doby musí byť opravené poskytovateľom služieb 
zadarmo, výrobok musí byť nahradený iným alebo pracovnej
produkt. V prípade, že zákazník dozvie o takých 
problémov, zákazník je povinný bezodkladne informovať 
poskytovateľa služieb v písomnej forme týkajúcu sa 
rozvíjajúcimi nároky záruky.

7.4. Na overenie záruky alebo zaručiť, že zákazník je 
povinný predložiť faktúru alebo záruky, ktoré dostal od 
poskytovateľa služieb. V prípade, že zákazník by chcel 
potvrdiť záruky, zákazník môže v prvom rade uplatnenia 
nároku na náhradu alebo výmenu, po túto zľavu z ceny je 
možné si vyžiadať, alebo zákazník môže od zmluvy 
odstúpiť. V prípade, že poskytovateľ služieb je 
informovaný o poruche do 2 mesiacov, možno ho považovať 
za platné tvrdenie. V prípade, ak je informácia obdržal 
neskôr, zákazník je povinný prevziať zodpovednosť. Okrem
vyššie, záruka pripojené k výrobku môže tiež obsahovať 
záručné podmienky.

7.5. Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za škody 
v dôsledku prirodzeného opotrebenia a použitia produktov
a na náhradu škody z dôvodu nesprávneho alebo nadmerného
užívania, aby bol liek vystavený účinkom odlišné od 
tých, ktoré sú definované v zmluve.

Pravidlá efektívne z 13. júna 2014:

Garantie de zveráky

7.6. V akých prípadoch môže užívateľ použiť Záruka de 
zlozvyky?

V prípade nedodržania zmluvných záväzkov, môže zákazník 
overiť Záruka de neresti proti podniku v súlade s 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

7.7. Aké práva Užívateľa v súvislosti so Garantie de 
neresti mať?

Zákazník má právo na overenie - választás szerint - 
tieto nároky súvisiace s Záruka de zlozvyky: môže 
požiadať o náhradu alebo výmenu, s výnimkou prípadov, to
je nemožné, aby v súlade s vybraným užívateľom, alebo ak
tvrdenie nejaké ďalšie náklady vzniknú v súvislosti s 
nárok. V prípade, že užívateľ nepožiadala o náhradu 
alebo výmenu, alebo nemal žiadne prostriedky na to, aby,
je oprávnený primerane znížiť sumu, alebo môže opraviť 
závadu na vlastné náklady, alebo môže nechať opraviť 
niekto iný - a vo finále púzdro - môže od zmluvy 
odstúpiť. Zákazník je oprávnený zmeniť typ Garantie de 
nerestí, ale on je zodpovedný na pokrytie nákladov, s 
výnimkou odôvodnených prípadov, alebo v prípade, že 
podnik dal dôvod.
 
7.8. Čo lehoty platia pre validáciu Záruka de zlozvyky?

Užívateľ je povinný informovať poskytovateľa služieb 
poruchy bezprostredne potom, čo bol objavený, najneskôr 
však do 2 mesiacov odo dňa zistenia závady. Zároveň by 
sme chceli upozorniť na to, že nemôžete validáciu Záruka
des zlozvyky, ak lehota 2 rok počíta z plnenia zmluvy 
vypršala.
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7.9. V garantie de zlozvyky možno overiť na koho?

Užívateľ si môže overiť svoje práva spojené s Záruka de 
zlozvyky proti podniku.
 
7.10. To, čo iné podmienky, ktoré musia byť splnené pre 
overenie týchto práv?

Do 6 mesiacov od naplnenia neexistuje iné podmienkou pre
validáciu Záruka de zlozvyky okrem informovania podnik 
poruchy v prípade, že používateľ potvrdzuje, že výrobok 
alebo služba dodala podnikom, ktorý prevádzkuje 
internetový obchod. Avšak, ak uplynula šesťmesačná, 
užívateľ je povinný preukázať, že závada existovala v 
čase plnenia.
 
Záruka na výrobok
 
7.11. V akých prípadoch môže používateľ overiť jeho 
práva týkajúce sa záruka na produkt?

V prípade výrobkov, je Používateľ oprávnený - podľa 
vlastného výberu - pre overenie svojich práv alebo 
záruka na výrobok nároky, ako je uvedené v odseku 1.
 
7.12. Aký druh práv je užívateľ oprávnený potvrdiť v 
prípade poistnej udalosti z titulu záruka na produkt?

Záruka na výrobok sa vzťahuje na opravu alebo výmenu 
chybného výrobku.

7.13. V akých prípadoch možno výrobok považovať za 
chybný?

Výrobok je chybný, pokiaľ to nie je v súlade s účinným 
požiadavky na kvalitu, alebo ak to nebude mať 
zodpovedajúce vlastnosti uvedené v popise výrobcu.
 
7.14. Aká je lehota na overovanie nárok na záruku 
výrobku?

Užívateľ je oprávnený overiť reklamáciu do 2 rokov na 
trh záručnej produktu. Po uplynutí lehoty, užívateľ 
stráca toto právo.
 
7.15. Proti komu a za akých podmienok môže zákazník 
overiť jeho výrobok reklamáciu?

Záruka na výrobok reklamácie môže byť overená iba na 
výrobcu alebo distribútora daného produktu. V prípade, 
že majú v úmysle overiť záruku produktu tvrdia, že 
zákazník musí preukázať, že výrobok je chybný.

7.16. V akých prípadoch môže výrobca (predajca) 
oslobodené od záručných záväzkov produkt?

Výrobca (predajca) je možné vybrať len záručný produkt 
povinnosti, ak preukáže, že
- Výrobok nebol vyrobený alebo distribuovaný ako súčasť 
svojej podnikateľskej činnosti alebo
- Porucha sa nepodarilo zistiť vedecky a technicky v 
čase, keď bola uvedená na trh alebo
- Chyba produktu došlo v dôsledku použitia príslušných 
právnych predpisov, alebo povinné receptov orgánmi.
Postačí, výrobca (distribútor) osvedčuje, iba jeden 
dôvod, aby mohli byť oslobodené.
Chcel by som upozorniť Zákazníka na skutočnosť, že 
nemôže overiť Záruka de zlozvyky a nárok na rovnakú dobu
záručnej produkt. Avšak v prípade úspešného overenia 
reklamáciu výrobku, má zákazník právo na overenie Záruka
de zlozvyky spojené s nahradené alebo opraveného 
výrobku.

Záruka
 
7.17. V akých prípadoch môže používateľ overiť práva 
Záruka de zlozvyky?

V prípade chybného plnenia podnik prevádzkujúci 
internetový obchod je môže odôvodniť, pre produkty v 
súlade s 151/2003. (IX, 22) Nariadenie vlády o povinnom 
záruk ohľadom určitých druhov spotrebného tovaru.
 
7.18. Na základe záruky, je užívateľ oprávnený pre aký 
druh práv a v akej lehote?
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Záručná doba je jeden rok. Záručná doba začína plynúť 
dňom, kedy sú spotrebný tovar predaný zákazníkovi, alebo
v prípade, že je zodpovedný za uvedenie výrobku 
distribútor alebo jeho zástupca, sa začína s dátumom 
uvedenia do prevádzky.

7.19. Ak je podnik oslobodený od záväzku záruky?
 
Podnik bude oslobodený od záväzku záruky len v prípade, 
že podnik potvrdzuje, že príčina poruchy sa objavili po 
splnení zákazky. Sme upozorniť na skutočnosť, že nárok 
na Záruka des neresti a reklamácie, záruka výrobku a 
reklamácie nemožno overiť súčasne, inak sa Užívateľ nie 
je nárok na práva týkajúce sa záruky, bez ohľadu nárokov
uvedených v kapitoly týkajúce sa záruky výrobkov a 
Záruka des necnosti.
 
8. Rôzne

8.1. Poskytovateľ služby je oprávnený využiť služby 
spolupracovníka. V prípade, že spolupracovník porušuje 
zákon, poskytovateľ služieb nenesú plnú zodpovednosť za 
tento čin, ako keby protiprávny čin bol spáchaný ním.

8.2. V prípade, že niektorý z týchto Všeobecných 
obchodných podmienok je neplatná, alebo nelegálne, to sa
netýka platnosť a vymáhateľnosť zvyšku pravidiel.

8.3. V prípade, že poskytovateľ služieb nemá uplatňovať 
svoje práva vyplývajúce z tohto dokumentu, ak nie je na 
výkon týchto práv nie je rovné zbavenie práv. Waivering 
právo možno považovať za platné iba v prípade, že je 
výslovné písomné vyhlásenie uvádzajúce zámer. V prípade,
že poskytovateľ služieb nemá držať jedného príslušné 
podmienky uvedené v tomto dokumente, neznamená, že sa 
vzdáva toto právo, môže si to overiť neskôr.
 
8.4. V prípade sporov Poskytovateľ služieb a používateľ 
sa pokúsi urovnať svoje spory zmierlivo.

9. likvidácii poistných udalostí

9.1. Cieľom nášho internetového obchodu je plniť 
objednávky v zodpovedajúcej kvalite a plne uspokojiť 
potreby zákazníkov. V prípade, že užívateľ má nejaké 
sťažnosti týkajúce sa zmluvy, alebo splnenie svojich 
podmienok, môže informovať poskytovateľa služieb na 
e-mailovú adresu vyššie, alebo poštou.

9.2. Poskytovateľ služieb bezodkladne preskúma sťažnosti
zverejnené na telefóne a musí nájsť okamžitú nápravu. V 
prípade, že zákazník nesúhlasí s vedením nároku, 
poskytovateľ služieb okamžite záznam o reklamácii a 
súvisiace stanovisko a odovzdá kópiu súboru k 
zákazníkovi. Ak to nie je možné, aby vyšetrila sťažnosť 
rightaway, musí poskytovateľ služieb sa záznam o 
sťažnosti, a je povinný odovzdať kópiu súboru k 
zákazníkovi.

9.3. Náš internetový obchod odpovie písomnú sťažnosť 
písomne   do 30 dní. Argumentácia musí byť v prípade, že 
sťažnosť zamietnutá. Kópia súboru odpovedí musí byť 
zachovaná po dobu 3 rokov, a predloží ich k orgánom v 
prípade, ak je požadované.

10. práv duševného vlastníctva

10.1. Vzhľadom k tomu, že obsah Banknote.hu webu 
podlieha práv duševného vlastníctva, je zakázané 
sťahovať (alebo viackrát), niektoré z obsahu 
Banknote.hu, previesť do iných subjektov, alebo ich 
používať iným spôsobom, pre ukladanie alebo spracovať 
elektronicky, alebo ju predať bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu zo strany poskytovateľa služby.

10.2. Je zakázané prijímať žiadne materiály z webových 
stránok alebo databázy Banknote.hu, v prípade, ak je k 
dispozícii písomný súhlas, by mal byť odkaz na webové 
stránky.

10.3. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje všetky práva 
týkajúce sa svojich internetových stránkach 
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internetového obchodu a prvkov, vrátane doménových mien,
sekundárne doménových mien a internetových reklamných 
miest.

10.4. Je zakázané upraviť alebo dešifrovať obsah, 
dokonca aj niektoré prvky webovej stránky Banknote.hu; 
vytvoriť nelegálne používateľské mená a heslá; používať 
všetky aplikácie, ktoré podporujú úpravu alebo 
indexovanie obsahu webových stránkach Banknote.hu v 
žiadnom prípade.

10.5. Webové stránky Banknote.hu je chránený právami 
duševného vlastníctva, môže byť použitý len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa služieb.

10.6. Užívateľ súhlasí a berie na vedomie, že 
poskytovateľ služieb je oprávnený za trest, ak webová 
stránka používa bez platnej licencie. Trest vo výške 90 
000 HUF za hrubý obraz a 20 000 HUF hrubej za slovo. 
Užívateľ je povinný prijať a uznať, že táto sankcia nie 
je príliš vysoká a prechádza webovej stránky s vedomím 
následkov. V prípade, že sú porušené práva duševného 
vlastníctva, poskytovateľ služieb osvedčuje skutočnosti 
v prítomnosti notára, náklady na takého súdneho konania 
musí byť vynaložené Užívateľ sa dopúšťa porušenia.

OCHRANA 11. DATA

Predpisy týkajúce sa správy dát na webovú stránku sú k 
dispozícii na ďalšie nasledujúcej stránke: 
http://banknote.hu/adatvedelem

03.03.2014, Budapešť
Banknote.hu - ÁSZF - 2014.
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