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Banknote.hu
Algemene Voorwaarden
Dit document zal niet worden ingediend, zal in
elektronische vorm worden gesloten, worden niet
beschouwd als een schriftelijke overeenkomst, is
geformuleerd in het Hongaars, verwijst niet naar een
gedragscode. In geval van vragen die betrekking hebben
op de werking, bestel- en leveringsproces van de
webshop, kunnen al onze klanten contact met ons op via
de contactgegevens hieronder.
Het effect van de huidige algemene voorwaarden heeft
betrekking op de juridische verhoudingen dacht
webpagina's en subdomeinen (banknote.hu, accubanker.hu,
uv-lampa.hu, uvlampa.hu, bankjegyszamlalo.hu,
bankjegyszamlalo.eu, Goldmill de dienstverlener
gevestigd. hu, cashtech.hu, penzszamlalo.com,
penzszamlalo.hu, penzszamolo.eu). De huidige algemene
voorwaarden is te vinden op de volgende website:
http://banknote.hu/aszf en kan worden gedownload via de
volgende link: http://banknote.hu/aszf.pdf
1. NAAM VAN HET BEDRIJF:
Naam van het bedrijf: BANKNOTE Commercial and Service
Provider Limited Liability Company
Zetel van de Vennootschap: 26-32 Cziráki str. Budapest
1163, Hungary
Contactgegevens, e-mailadres onderneming over het
algemeen gebruikt voor het contacteren van klanten:
info@banknote.hu
Ondernemingsnummer: 01 09 862912
Fiscaal identificatienummer: 13585349-2-42
Registreren dienst: Budapest City Court als rechtbank
van koophandel
Telefoonnummer: 06 1 401-0938
Gegevensbescherming registratienummer: neek-73260/2014.
Taal van de overeenkomst: Hongaars
Naam en e-mail adres van de server provider:
DENINET Ltd.
79 / b Bercsényi str. Boedapest - 1188
Telefoon: +36 1 296-0075, 36 40 620-030
Mobiele telefoon: +36 20 935-4619, +36 70 318-9263
Fax: 1 296-0076, 1 700-1780
E-mail: info@deninet.hu
Technische vragen: help@deninet.hu
2. BASISVERORDENINGEN:
2.1. In geval van vragen niet gereguleerd door de
huidige Algemene Voorwaarden en voor de interpretatie
van de inhoud van de Hongaarse wet wordt als de
normatieve wetgeving worden beschouwd met bijzondere
aandacht voor Act IV van 1959 op het Burgerlijk Wetboek
("Ptk.") En een deel van de voorschriften van Wet CVIII.
van 2001 (Elker. tv.) op elektronische commerciële en
IT-diensten. De verplichte bepalingen van de relevante
wetgeving wordt als bindend en maatgevend voor de
partijen worden beschouwd, zonder uitzonderingen.
2.2. De huidige Algemene Voorwaarden heeft sinds 3 maart
2014 van kracht is en blijft van kracht tot nader
bericht. De Service Provider heeft het recht om dit
document eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen worden
door de Service Provider worden gepubliceerd op de
websites van 11 (elf) dagen voordat ze in werking
treden. Door het gebruik van de websites die gebruikers
zullen accepteren dat het reglement betreffende het
gebruik van websites automatisch worden toegepast op
hen.
2.3. De gebruiker met behulp van de webshop wordt
beheerd door de Service Provider - als de gebruiker de
inhoud ervan, zelfs als hij geen geregistreerde
gebruiker van de webshop leest - zullen de reglementen
van dit document te beschouwen als bindend en verplicht.
In het geval als de gebruiker niet akkoord met de
voorwaarden en bepalingen, hij of zij heeft niet het
recht om de inhoud van de webshop te bekijken.
2.4. De Service Provider behoudt alle rechten met
betrekking tot het beheer en de verdeling van de webshop
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inhoud, een van de details. Het is verboden om de
webshop inhoud opslaan, verwerken downloaden, op te
slaan, en de inhoud elektronisch verkopen zonder de
schriftelijke inhoud van de Service Provider.
3. PRODUCTEN EN DIENSTEN
3.1. De prijzen met betrekking tot de producten betekent
dat de prijzen in HUF, zij omvatten de BTW door de wet,
echter, zij niet de levering tegen betaling bevatten.
Kosten voor verpakking wordt niet in rekening worden
gebracht aan klanten.
3.2. Dienstverlener zal de naam en beschrijving van het
product op te geven, en een foto zal het product te
presenteren. De foto's en afbeeldingen die op de
producten 'data sheet kan afwijken van de werkelijke
verschijning van het product, kunnen ze het product te
illustreren. Wij aanvaarden geen enkele
verantwoordelijkheid voor de verschillen tussen de
beschikbaar op de webshop en in werkelijkheid foto's te
nemen.
3.3. In het geval als een promotionele prijs zal worden
ingevoerd, zal de Service Provider volledig gebruikers
met betrekking tot de bevordering en de precieze duur te
informeren.
4. BESTELLEN
4.1. De gebruiker van het product aan te schaffen
selecteert.
4.2. Gebruiker stelt de juiste hoeveelheid producten.
4.3. De gebruiker van de producten plaatst in het
winkelwagentje. De gebruiker kan de inhoud van de kar op
elk gewenst moment bekijken door te klikken op de link
"kar".
4.4. In het geval als de gebruiker van plan is om andere
producten te kopen, zal de optie "kopen om andere
producten" worden geselecteerd. Indien de gebruiker niet
wenst te meer producten te kopen, zal hij het item
nummer te controleren. Door te klikken op het pictogram
X, kan de inhoud van de winkelwagen worden verwijderd.
Na de afronding van de hoeveelheid van de inhoud van de
winkelwagen wordt automatisch bijgewerkt. Als dat niet
gebeurt, zal de gebruiker klikt op het pictogram
"-update winkelwagen".
4.5. De gebruiker het afleveradres, dan is de levering /
betaling modus selecteert, zijn er verschillende soorten
van betaling:
4.5.1. Betaalmiddelen:
Betaal bij aflevering: In het geval als de klant van
plan is om de waarde te betalen bij het ontvangen van de
verpakking, zal hij de "Pay on delivery" betaling modus
te selecteren.
Persoonlijke aflevering: In het geval als de klant van
plan is om te betalen in contanten of met een bankkaart
bij onze klantenservice bij de ontvangst van het
product, selecteert u de betaling met contant geld of
bankpas bij de optie klantenservice.
Overschrijving (vooruitbetaling): De prijs van de
bestelling wordt betaald door de gebruiker voor de
uitvoering van de opdracht. Gelieve het
identificatienummer van de bestelling in het veld
"opmerking"!
PayPal: Als u de PayPal-betaling te kiezen aan de balie,
het zal u automatisch navigeren naar de veilige PayPal
betaling interface (SSL).
In geval van betaling met bankkaart via het internet
(met 128 bit SSL vertrouwelijkheid) het op de bankkaart
aangegeven data wordt direct doorgestuurd naar de server
van de CIB Bank. In het geval van online betaling hebben
ook niet alleen de bankkaart nummer, maar de datum
waarop en de CVC2 code aan te geven dat is een code
bestaande uit drie cijfers onder de magneetstrip.
Geaccepteerde bankkaarten: VISA, EC / MC unembossed
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kaarten.
4.5.2. Leveringskosten:
De gebruiker kan berekenen met de volgende
transportkosten. Natuurlijk onderstaande kosten worden
automatisch berekend wanneer de bestelling is gemaakt en
worden ook vermeld in het winkelwagentje.
Transportkosten
Betalen bij aflevering
In geval van betaling met bankkaart PAYPAL
Totaalbedrag
van de ordert
Vergoeding vervoer
Vergoeding vervoer
HUF 1000 - 8000 netto
(HUF 1270 - 10 160 bruto)
HUF 1000 netto
(HUF 1270 bruto)
HUF 1000 netto
(HUF 1270 bruto)
vanaf HUF 8001 netto
(Vanaf HUF 10161 bruto)
gratis!
gratis!
Wij sturen de factuur met de verzendingskosten en de
prijs van het product. De bovengenoemde kosten slechts
eenmaal bij betaald indien men bestelling wordt geleverd
in verschillende verpakkingen of niet tegelijkertijd.
Als we een vrije capaciteit kunnen we het bankbiljet
machines op de dag van bestelling binnen Boedapest
leveren.
Ons bedrijf levert de bestelde producten met GLS of DPD
koeriersdienst of met de hulp van de Hongaarse Post
(klein formaat producten). De producten kunnen worden
geleverd aan klanten met een koeriersdienst de volgende
dag na de bestelling, de producten geplaatst door de
Hongaarse post zal worden verzonden per prioriteit post,
per aangetekend schrijven. (In geval van bestellingen
ingediend tot 15:00 uur).
We kunnen de bestelde producten te leveren op werkdagen
binnen kantooruren (8: 00-17: 00), dus we willen de
klant om een afleveradres te bieden waar de klant is
beschikbaar om de verpakking ontvangen tot de
vastgestelde termijn.
4.6. In het geval als er sprake is van tekortkomingen of
fouten met betrekking tot de producten of prijzen in de
webshop, behouden wij ons het recht voor om correcties
aan te brengen. In dergelijke gevallen wordt de klant op
de hoogte van nieuwe data nadat de storing is
gerealiseerd en gewijzigd. Naar aanleiding van dit, kan
de klant de bestelling te bevestigen of er een kans is
voor een van de partijen zich terug te trekken uit het
contract.
4.7. Het uiteindelijke bedrag te betalen bevat alle
kosten op basis van de samenvatting van de bestelling en
de bevestigingsbrief. Het pakket bevat de factuur, de
garantie brief en de informatie betreffende de
intrekking rechten. De gebruiker is aansprakelijk voor
het pakket bij aflevering te onderzoeken, in de voorkant
van de koerier en in geval van enige schade op het
product, op de verpakking, is hij aansprakelijk minuten
duren, in het geval van schade die hij is niet verplicht
op de verpakking te nemen . De Service Provider heeft
geen klachten zonder dat de minuten te accepteren!
4.8. Nadat de gegevens zijn verstrekt is de gebruiker
klikt op de "Samenvatting" knop en klik op "verzenden
van de orde", echter, voordat u aan de wederom
verstrekte gegevens kan controleren en een notitie maken
of u kunt ons een e-mail sturen met uw vragen.
4.9. Correctie van gegevensinvoer fouten: Voorafgaand
aan de sluiting van het bestelproces, de gebruiker kan
een stap terug naar de vorige fase, waar hij de
ingevoerde gegevens kunnen corrigeren.
4.10. De gebruiker zal een bevestiging van de bestelling
ontvangt in een e-mail. In het geval als de bevestiging
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door de gebruiker niet binnen de verwachte termijn
ontvangen, maar binnen 48 dagen na de verzending van de
bestelling, zal de gebruiker worden vrijgesteld van de
contractuele verplichtingen.
4.11. De bestelling en de bevestiging wordt als
ontvangen door de dienstverlener of de gebruiker als
deze beschikbaar worden beschouwd. De Service Provider
sluit de verplichting om te bevestigen als de
bevestiging niet is ontvangen op tijd, want de gebruiker
een onjuist e-mailadres tijdens de registratie of,
indien hij niet in staat om alle berichten te ontvangen
als gevolg van een volle inbox.
5. VERWERKING EN PRESTATIES VAN BESTELLINGEN
5.1. Bestellingen worden verwerkt in de kantooruren
(H-CS: 9:00-16:30, op vrijdag: 9:00-16:00). Naast de
aangegeven tijdens het verwerken van de orderdatums er
een mogelijkheid om de bestelling te plaatsen als het
gebeurt na afloop van werktijden, het volgende dag
worden verwerkt. De klantenservice van de Service
Provider zal elektronisch te bevestigen in elk geval
wanneer de bestelling kan worden voltooid.
5.2. Als de Service Provider en de gebruiker het niet
eens over de datum van de prestaties, de Service
Provider aansprakelijk is binnen 30 dagen na ontvangst
van de bestelling aan de contractuele verplichtingen te
voldoen.
5.3. In het geval als de Service Provider niet aan zijn
contractuele verplichtingen na te komen, aangezien de
door het contract product niet beschikbaar is, is hij
aansprakelijk voor de gebruiker met betrekking tot deze
onmiddellijk op de hoogte, en aan de door de gebruiker
betaalde bedrag onmiddellijk Buta uiterlijk binnen 30
terug dagen. Aan deze verplichting heeft de gebruiker
van het andere gevolgen van overtreding van het contract
niet vrij.
5.4. De Service Provider is niet verantwoordelijk voor
de uiteindelijke wijzigingen in de technische brochures
of voor veranderingen die zich om redenen buiten de
reikwijdte van de verantwoordelijkheid te nemen. De
Service Provider behoudt zich het recht voor om de
bestellingen bevestigde geheel of gedeeltelijk te
weigeren. In geval van gedeeltelijke prestaties kan
alleen plaatsvinden als de Service Provider maakte een
overeenkomst met de gebruiker te nemen!
6. HERROEPINGSRECHT
6.1. Overeenkomstig 17/1999. (II.5.) Regering
verordening inzake getekend tussen verre partijen
contracten, kan de gebruiker terug te trekken uit het
ontvangen van het bestelde product binnen 8 dagen na
ontvangst van hen zonder enige argumentatie en kunnen
terugsturen van het bestelde product. In het geval als
er geen redenering, wordt de Gebruiker het recht het
recht om van het contract af te oefenen.
6.2. In het geval als de gebruiker gebruik maakt van
zijn herroepingsrecht, naast de verplichting tot het
betalen van de vergoeding van het retourneren van het
product, geen andere vergoedingen moeten door de
gebruiker te worden betaald, maar de Service Provider
heeft het recht om de betaling van de schadevergoeding
te vragen wat resulteert van oneigenlijk gebruik.
6.3. De gebruiker is niet gerechtigd voor het
herroepingsrecht in geval van producten die gerelateerd
zijn aan de persoon van de gebruiker, op basis van de
instructies van de gebruikershandleiding of als gevolg
van het verzoek van de gebruiker.
6.4. In overeenstemming met de bovenstaande wetgeving,
de Service Provider is aansprakelijk om het bedrag terug
te keren naar de gebruiker onmiddellijk, maar uiterlijk
binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde
product.
6.5. In het geval als de gebruiker wil zijn rechten
ongedaan te maken, is het mogelijk om het in te
schrijven op een van de beschikbare contactgegevens of
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de telefoon. In het geval van het terugsturen van de
producten via de post, wordt de datum van verzending
worden beschouwd als de datum van verzending en in het
geval van een telefoongesprek, de datum van het
telefoongesprek. In het geval van het verzenden van het
pakket per post, moet de zending worden geplaatst als
een aangetekend schrijven. De bestelde product dient aan
de gebruiker worden geretourneerd per post of per
koeriersdienst.
6.6. De Gebruiker heeft om aandacht te besteden aan het
juiste gebruik van het product, aangezien alle schade
als gevolg van onjuist gebruik moeten worden gedekt door
de gebruiker! Binnen 30 dagen na ontvangst van het
product, stelt de dienstverrichter de prijs van het
product terug te keren naar het bankrekeningnummer die
door de gebruiker.
6.7. De effectieve versie van de 17/1999. (II.5.)
Regering verordening inzake getekend tussen verre
partijen contracten is hier beschikbaar.
6.8. De gebruiker heeft het recht om contact op met de
Service Provider met andere klachten bij de
telefoonnummers die in het huidige reglement.
6.9. De onderneming, dat wil zeggen, de persoon niet
over te gaan in zijn eigen beroep, vak of
bedrijfsactiviteit is niet bevoegd voor het
herroepingsrecht.
In geval van verkoop van producten aan landen van de
Europese Unie en met ingang van 13 juni 2014 in
Hongarije zijn ook:
6.10. Overeenkomstig 17/1999. (II.5.) Regering
verordening inzake getekend tussen verre partijen
contracten, de Europese voor 2011/83 / EU-richtlijn van
de Raad van de 45/2014 Parlement en en. (II.26.)
Overheid verordening op de gedetailleerde regels en
voorschriften van tussen de consument en de onderneming
gesloten contracten, de gebruiker heeft het recht zich
terug te trekken uit het contract binnen 14 dagen na
ontvangst van de producten zonder de verplichting om een
reden te verstrekken en kan sturen terug het bestelde
product. In het geval als het onderhavige deze
informatie niet beschikbaar is, wordt de Gebruiker het
recht zijn recht zich terug te trekken voor een jaar uit
te oefenen.
6.11. Het recht zich terug te trekken uit het contract
is 14 dagen geldig en vervalt op de 14e dag na de
ontvangst van het product door de gebruiker - of door
een andere persoon die door de gebruiker, met
uitzondering van de vervoerder.
6.12. In het geval van het beoefenen van het recht zich
terug te trekken, de gebruiker is aansprakelijk voor de
kosten van het terugsturen van het product te betalen,
maar geen andere kosten worden gemaakt door de
gebruiker. Echter, Service Provider gerechtigd om de
betaling van de kosten in verband met oneigenlijk
gebruik claimen.
6.13. De gebruiker heeft geen recht op het
herroepingsrecht in geval van niet-geprefabriceerde
producten die werden vervaardigd als gevolg van
instructies van de consument of uitgedrukt vraag of in
het geval van producten die zijn afgestemd op de
persoonlijke behoeften van de consument.
6.14. Inclusief de transport kosten - - onmiddellijk of
binnen 14 dagen na ontvangst van het product in
overeenstemming met de wetgeving hierboven om de
gebruiker de Service Provider wordt het bedrag terug.
6.15. Tijdens de terugbetaling proces dezelfde
betaalwijze wordt toegepast als bij het oorspronkelijke
betaling procedure, behalve in gevallen waarin de
gebruiker heeft ingestemd met een andere betaalwijze
6.16. De gebruiker geeft zijn toestemming voor het
gebruik van andere betaalmogelijkheden; geen extra
kosten in rekening worden gebracht aan de Gebruiker.
6.17. De gebruiker is aansprakelijk voor de goederen
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terug te sturen zonder enige vertraging of in ieder
geval niet later dan 14 dagen na verzending van de
kennisgeving betreffende de intrekking van de opdracht
aan de Service Provider of het voorleggen aan de Service
Provider.
6.18. De gebruiker respecteert de deadline als het
product (en) terug te worden gestuurd of overhandigd
voordat de 14 dagen termijn verstrijkt.
6.19. De gebruiker moet betalen alleen de directe kosten
van het terugsturen van de producten, behalve indien de
onderneming zich ertoe verbonden om deze kosten te
betalen.
6.20. De gebruiker is alleen aansprakelijk voor schade
en afschrijvingen betrekking tot de producten of de
producten werden op een zodanige wijze dat hun
productkenmerken en werking veranderd.
6.21. De Service Provider heeft het recht om de
terugbetaling te weigeren, zolang de gebruiker niet de
producten terug heeft verzonden of een bewijs waaruit
blijkt dat hij stuurde terug de producten, van de twee
data van de eerder in aanmerking moet worden genomen
niet verstrekt.
6.22. In het geval als de gebruiker van plan is om haar
recht te trekken uit het contract te gebruiken, kan hij
contact opnemen met de Service Provider schriftelijk (of
met de hulp van de technische fiche in de bijlage) of
aan de telefoon. In het geval als de
6.23. De Service Provider accepteert de terugtrekking
intentie als de zending wordt teruggestuurd als een
aangetekend schrijven via de post. De bestelde producten
worden verzonden door de gebruiker aan de Service
Provider per post onze koeriersdienst.
6.24. De Gebruiker heeft om speciale aandacht te
besteden aan het juiste gebruik van het product,
aangezien de kosten van de schade als gevolg van onjuist
gebruik worden gedekt door de gebruiker! Dienstverlener
zal de prijs van het product terug te keren naar het
bankrekeningnummer door de gebruiker binnen 14 dagen na
ontvangst van het product, samen met de transportkosten.
6.25. De 45/2014. (II.26.) Overheid verordening
betreffende de overeenkomst tussen de consument en de
onderneming is hier beschikbaar contracten.
6.26. De 2011/83 / EU-richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad is hier beschikbaar.
6.27. Gebruiker heeft het recht om contact op met de
Service Provider met andere klachten bij de
telefoonnummers en e-mail adressen die op de huidige
overeenkomst.
6.28. De onderneming, dat wil zeggen, de persoon niet
over te gaan in zijn eigen beroep, vak of
bedrijfsactiviteit is niet bevoegd voor het
herroepingsrecht.
7. Garantie
7.1. De dienstverlener een jaar garantie voor de
producten met een garantie. In geval van geneesmiddelen
waarvoor geen garantie hebben zich ertoe verbindt de
Service Provider een garantie voor een periode en onder
de voorwaarden die de fabrikanten voorwaarden.
Dienstverlener zal de gebruiker met betrekking tot de
voorwaarden van een dergelijke garantie in detail op de
hoogte.
7.2. De klant heeft recht op een garantie van 2 jaar
vanaf de datum prestaties. Indien de Klant zijn
vordering niet kan valideren wijten aan een
begrijpelijke reden, zeker als de fout niet had kunnen
worden gerealiseerd als gevolg van de natuur binnen de
termijn van 2 jaar, de termijn voor de prestaties is 3
jaar vanaf de datum van de prestaties.
7.3. De fouten en schade die tijdens de garantieperiode
zijn gerealiseerd moeten worden gerepareerd door de
Service Provider kosteloos, het product moet worden
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vervangen door een ander of een werkend product. In het
geval als de klant zich bewust wordt van dergelijke
problemen, de Klant is aansprakelijk voor de Service
Provider onmiddellijk schriftelijk in kennis met
betrekking tot de opkomende claims van garantie.
7.4. Om de garantie te valideren of garantie voor de
Klant is aansprakelijk voor de factuur of garantie
ontvangen van de Service Provider te presenteren. In het
geval als de klant wil de garantie te valideren, kan de
klant de eerste plaats beweren reparatie of vervanging,
naar aanleiding van deze korting op de prijs kan worden
opgevraagd of kan de klant de overeenkomst ontbinden. In
het geval als de Service Provider wordt geïnformeerd
over de storing binnen 2 maanden, kan worden beschouwd
als een geldige claim. In het geval als de informatie
later wordt ontvangen, is de klant aansprakelijk is om
verantwoordelijkheid te nemen. Voorbij het bovenstaande
kan de aan het product gehecht garantie ook
garantievoorwaarden bevatten.
7.5. De Service Provider is niet aansprakelijk voor
schade als gevolg van natuurlijke slijtage en het
gebruik van de producten en voor schade als gevolg van
onjuist of overmatig gebruik worden gesteld, het
blootstellen van het product om de effecten verschillen
van die welke zijn omschreven in het contract.
Regels effectief van 13 juni 2014:
Garantie de ondeugden
7.6. In die gevallen kan de gebruiker gebruik maken van
de garantie de ondeugden?
In geval van een niet-naleving van de contractuele
verplichtingen, kan de klant de garantie de ondeugden
tegen de onderneming te valideren in overeenstemming met
de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek.
7.7. Welke rechten heeft de gebruiker met betrekking de
garantie de ondeugden te hebben?
De Klant heeft het recht om te valideren - választása
szerint - de volgende claims in verband met de garantie
de ondeugden: hij kan reparatie of vervanging te vragen,
behalve indien het onmogelijk is om te voldoen aan de
vordering van de Gebruiker of indien gekozen wat extra
kosten ontstaan in relatie tot de vordering. Als de
gebruiker de reparatie of vervanging niet heeft
aangevraagd of geen middelen om dat te doen, heeft hij
recht op een bedrag dat relatief verminderen of kan de
fout te herstellen naar zijn eigen kosten of kan laten
repareren door iemand anders - of in de uiteindelijke
geval - kan terugtrekken uit het contract. De Klant
heeft het recht om de aard van de garantie de ondeugden
te veranderen, echter, is hij aansprakelijk voor dekking
van de kosten, met uitzondering van gemotiveerde
gevallen of indien de onderneming gaf een reden voor.
7.8. Welke termijnen gelden voor de validatie van de
garantie de ondeugden?
De gebruiker is aansprakelijk voor de Service Provider
van de storing onmiddellijk nadat deze is ontdekt, doch
uiterlijk binnen 2 maanden na het ontdekken van de fout
op de hoogte. Tegelijkertijd willen wij uw aandacht
vestigen op het feit dat u de garantie des ondeugden
niet kan valideren als de 2 jaar termijn berekend vanaf
de nakoming van de overeenkomst is verstreken.
7.9. De garantie de ondeugden kunnen worden gevalideerd
tegen wie?
De gebruiker kan zijn rechten met betrekking tot de
garantie de ondeugden tegen de onderneming te valideren.
7.10. Welke andere voorwaarden moet worden voldaan voor
de validatie van deze rechten?
Binnen 6 maanden na vervulling is er geen andere
voorwaarde voor de validatie van de garantie de
ondeugden naast het informeren van de onderneming van de
schuld als de gebruiker verklaart dat het product of de
dienst werd geleverd door de onderneming die de webshop.
Indien de zes maanden verstreken, de gebruiker
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aansprakelijk te bewijzen dat de fout ten tijde van
uitvoering.
Productgarantie
7.11. In welke gevallen kan de gebruiker te valideren
zijn rechten met betrekking tot het product garantie?
In het geval van producten die de gebruiker heeft het
recht - volgens zijn eigen keuze - om zijn rechten of
product garantieclaims valideren als bedoeld in artikel
1.
7.12. Wat voor rechten heeft de Gebruiker het recht om
te valideren in het geval van claims met betrekking tot
productgarantie?
Productgarantie geldt voor de reparatie of vervanging
van een defect product.
7.13. In welke gevallen kan het product worden beschouwd
als defect?
Het product is defect, indien zij niet voldoet aan de
daadwerkelijke kwaliteitseisen of, indien deze niet over
de juiste kwaliteiten vermeld in de beschrijving van de
fabrikant.
7.14. Wat is de deadline voor het valideren van de
vordering tot productgarantie?
Gebruiker heeft het recht om het product garantie binnen
2 jaar marketing valideren. Na het verstrijken van de
deadline, de gebruiker verliest dit recht.
7.15. Tegen wie en onder welke voorwaarden kan de klant
valideren zijn product garantie?
De garantie van het product claim kan alleen worden
gevalideerd tegen de fabrikant of distributeur van het
product in kwestie. In het geval van plan om een
productgarantie valideren aanspraak maken op de klant
heeft om te bewijzen dat het product defect is.
7.16. In welke gevallen kan de fabrikant (distributeur)
worden vrijgesteld van product garantieverplichtingen?
De fabrikant (distributeur) kunnen alleen worden
vrijgesteld van het product garantieverplichting, indien
hij kan bewijzen dat
- Het product niet is vervaardigd of verspreid in het
kader van haar bedrijf betrokken is of
- De schuld kon niet wetenschappelijk en technisch
worden gedetecteerd op het moment dat deze op de markt
werd gebracht of
- De schuld van het product opgetreden als gevolg van de
toepassing van de relevante wetgeving of verplichte
voorschriften door de autoriteiten.
Het volstaat dat de fabrikant (distributeur) om slechts
één reden certificeren om te worden vrijgesteld.
Ik wil graag de aandacht van de klant te vestigen op het
feit dat hij een garantie de ondeugden en een product
garantie op hetzelfde moment niet kan valideren. Echter,
in geval van een product garantie succes valideren,
heeft de Klant het recht om de garantie de ondeugden in
verband met het vervangen of gerepareerd product te
valideren.
Garantie
7.17. In die gevallen kan de gebruiker valideren van de
rechten van de garantie de ondeugden?
In het geval van gebrekkige prestatie van de onderneming
die met een webshop dreigt te rechtvaardigen voor de
producten in overeenstemming met de 151/2003. (IX. 22.)
Overheid verordening inzake verplichte garantie
betreffende bepaalde consumptiegoederen.
7.18. Op basis van de garantie, de Gebruiker het recht
voor wat voor soort rechten en binnen welke termijn?
De garantieperiode is één jaar. De garantieperiode
begint met de dag waarop de consument de goederen zijn
overgedragen aan de Klant of in het geval als de
distributeur of zijn vertegenwoordiger is
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verantwoordelijk voor de ingebruikname van het product,
het begint met de datum van ingebruikname.
7.19. Wanneer is de onderneming vrijgesteld van de
garantieverplichting?
De onderneming zal worden vrijgesteld van de
garantieverplichting alleen in het geval als de
onderneming verklaart dat de oorzaak van de storing
ontstond naar aanleiding van de uitvoering van de
opdracht. Wij vestigen de aandacht op het feit dat een
vordering tot garantie des ondeugden en een garantie,
een productgarantie en een garantieclaim niet
tegelijkertijd kunnen worden gevalideerd, anders wordt
de gebruiker is niet gerechtigd de rechten met
betrekking tot de garantie, ongeacht de in de beschreven
aanspraken de hoofdstukken over productgarantie en de
garantie des ondeugden.
8. DIVERSE
8.1. De Service Provider heeft het recht om de diensten
van een collaborateur te gebruiken. In het geval als de
medewerker in strijd is met de wet, zal de Service
Provider volledig verantwoordelijk voor deze daad worden
gesteld, alsof de illegale daad is gepleegd door hem.
8.2. In het geval als een van de huidige Algemene
Voorwaarden nietig of onwettig, doet het geen betrekking
op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van de
regels.
8.3. In het geval als de Service Provider niet zijn
rechten die voortvloeien uit het huidige document te
oefenen, niet aan deze rechten niet gelijk aan de
afstand van recht oefenen. Waivering een recht kan
alleen geldig als er een expliciete schriftelijke
verklaring waaruit de intentie. In het geval als de
Service Provider niet vasthouden aan een relevante
voorwaarde vermeld in het document betekent niet dat hij
afstand doet van dit recht, kan hij deze later op te
valideren.
8.4. In geval van geschillen de Service Provider en de
Gebruiker zal proberen om hun geschillen te beslechten
in een vriendschappelijke manier.

9. Claims Management
9.1. Het doel van onze webshop is om bestellingen uit te
voeren in de juiste kwaliteit en om volledig te voldoen
aan de behoeften van de klant. In het geval als de
gebruiker heeft geen klachten over het contract of de
naleving van de voorwaarden, kan hij de Service Provider
te informeren op het e-mail adres hierboven of per post.
9.2. De Service Provider onderzoekt onmiddellijk
klachten doorgegeven aan de telefoon en zal direct
remedie te vinden. In het geval als de klant het niet
eens is met het beheer van de aanvraag is de Service
Provider neem meteen een record met betrekking tot de
klacht en de daarmee verband houdende advies en
overhandigen een bestand te kopiëren naar de Klant. Als
het niet mogelijk is om de klacht rightaway te
onderzoeken, zal de Service Provider neem een record met
betrekking tot de klacht, en het overhandigen van een
bestand te kopiëren naar de Klant.
9.3. Onze webshop zal een schriftelijke klacht te
beantwoorden schriftelijk binnen 30 dagen. Een
redenering wordt verstrekt indien de klacht wordt
afgewezen. Het kopiëren van bestanden van het antwoord
worden gedurende 3 jaar en is ze te presenteren aan de
autoriteiten in het geval als het nodig is.
10. INTELLECTUELE EIGENDOM
10.1. Omdat de inhoud van Banknote.hu website is
onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten, is
het verboden om een van de inhoud van Banknote.hu
downloaden (of vermenigvuldigen), over te dragen aan
andere partijen of ze gebruiken op een andere manier, op
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te slaan of elektronisch verwerken of te verkopen zonder
de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Service
Provider.
10.2. Het is verboden om enig materiaal van de website
of de database van Banknote.hu, in het geval ontvangen
als er een beschikbare schriftelijke toestemming, moet
er een verwijzing naar de website.
10.3. De Service Provider behoudt alle rechten met
betrekking tot de website en webshop elementen, met
inbegrip van de domeinnamen, de secundaire domeinnamen
en internet advertentie sites.
10.4. Het is verboden om aan te passen of te decoderen
van de inhoud, ook een aantal elementen van de
Banknote.hu website; illegale gebruikersnamen of
wachtwoorden te stellen; Gebruik alle toepassingen die
foster wijziging of indexeren van de inhoud van de
website van Banknote.hu in any way.
10.5. De Banknote.hu website wordt beschermd door
intellectuele eigendomsrechten, het kan alleen worden
gebruikt met de voorafgaande schriftelijke toestemming
van de Service Provider.
10.6. De Gebruiker aanvaardt en erkent dat de Service
Provider het recht voor straf als de website wordt
gebruikt zonder geldige vergunning. De boete bedraagt
HUF 90 000 bruto per beeld en HUF 20 000 bruto per
woord. De Gebruiker aanvaardt en erkent dat deze boete
niet buitensporig is en doorzoekt de website van het
kennen van de gevolgen. In het geval als de
intellectuele eigendomsrechten worden geschonden de
Service Provider certificeert de feiten in het bijzijn
van een notaris, worden de kosten van dergelijke
juridische procedure die door de gebruiker plegen van de
inbreuk.
11. GEGEVENSBESCHERMING
De voorschriften met betrekking tot data management de
webpagina's zijn verkrijgbaar bij de eerstvolgende
pagina: http://banknote.hu/adatvedelem
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