Üzletszabályzat
Üzletszabályzat, Általános Szerz dési Feltételek
A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti:
ÁRUHÁZUNK HASZNÁLATÁVAL ÖN AUTOMATIKUSAN ELISMERI AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET:
CSAKIS ABBAN AZ ESETBEN VÁSÁROLJON WEBSHOPUNKBAN, AMENNYIBEN AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MINDEN RÉSZÉVEL EGYETÉRT ÉS MINDEN PONTJÁT KÖTELEZ ÉRVÉNY NEK
TEKINTI MAGÁRA NÉZVE!
Az eladó adatai:
KRTECH s.r.o.
Jazminová 8, Komárno - Nová Stráž 945 04 Slovenská Republika
Cégjegyzékszám: 46 498 320
Telefon (Magyarországról): 06/30/305-65-08
e-mail: vakondstop@gmail.com
Megbízott szakért : Miklós Gergely, vakond specialista
1. A RENDELÉS MÓDJA, ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
A vakondstop.hu webáruházában bárki vásárolhat, aki elfogadja a jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelez jelleg nek veszi. A vásárláshoz regisztráció nem szükséges és nincs is.
Fenntartjuk a jogot az Általános Szerz dési Feltételek minden el zetes egyeztetés és értesítés nélküli módosítására, ezért az oldalt használó felel ssége, hogy ellen rizze az aktuális Általános Szerdési Feltételeket.
A vakondstop.hu webáruházában a vásárlóink maximális elégedettsége érdekében jelenleg szakmai szempontok alapján el re összeállított egységcsomagokat lehet rendelni a webshopban található
„RENDELÉS” szavakra való kattintást követ en megjelen
rlapon keresztül. Aki számára nehézséget okoz a webes felület használata, keressen fel bennünket a Bemutatkozás menüpontban megadott elérhet ségeken.
Milyen adatok megadása szükséges a rendelés során?:
A megrendel neve.
A megrendel e-mail címe.
A megrendel telefonszáma.
A termékek szállítási címe.
A számlán szerepl név és cím (vállalkozás, cég esetén adószám).
A megrendelt egységcsomag típusa.
A megrendelt egységcsomag mennyisége.
El re utalással fizet, vagy postai utánvétellel
El re utalás esetén kérjük a közlemény rovatba beírni az irányítószámot és a település nevét
A www.vakondstop.hu oldalon a fotók, leírások, a címlapon szerepl video felvételek, valamint a
termékekhez mellékelt használati utasítások, oktatófilmek és egyéb dokumentációk a KRTECH s.r.o.
tulajdonát képezik, ezért azok összegy jtése, lementése, tárolása csak a KRTECH s.r.o. el zetes
engedélyével lehetséges!
Amíg Ön visszagazolást nem kap, illetve ha visszaigazolást kap, de a megrendelt termék nincs raktáron, addig Üzletünket szállítási kötelezettség nem terheli, és a szállítástól elállhat.
Az esetleges szállítási késésért anyagi felel sséget nem vállalunk.
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A kiszállítás kizárólag munkanapokon, 8:00-17:00 óráig bármely id szakban történhet, így ajánlott
olyan szállítási címet megadni, ahol az átvev személy egész nap elérhet .
Sikertelen kézbesítés esetén a kézbesít értesít t hagy maga után. Kétszeri sikertelen kézbesítés
esetén az értesít n felt ntetett postán 5 napra letétbe helyezik a csomagját, ahol átveheti.
Az utánvét összegét Ön a csomagot házhoz szállító postai dolgozónak fizeti ki, amely összeg együttesen tartalmazza az áruszámla értékét és az utánvétes szállítási költséget.
Teend k a megrendelt csomag átvételekor:
Kérjük, hogy ellen rizze kiszállításkor a csomagot, és csak abban az esetben vegye
át, illetve írja alá az átvételi elismervényt, amennyiben az sérülésmentes és hiánytalan!
Csak ebben az esetben áll módunkban az esetleges hiányosságokra vonatkozó reklamációkat
elfogadni.
Amennyiben sérült a csomag vagy hiányos, akkor kérjük, hogy helyben a csomagküld
vállalat alkalmazottjától kérjen egy dátummal és aláírással ellátott kárfelvételi jegyz könyvet. Csak ebben az esetben áll módunkban utólagos reklamációt elfogadni.
Kérjük, az áru átvételekor tartsa magánál személyi igazolványát vagy egyéb azonosító okiratát, mert az 1781/2006/EK Rendelet alapján a kézbesít postai dolgozó köteles azonosítani
az átvev t a vételár átvételekor!
A www.vakondstop.hu Üzletszabályzat menüjében a csatolt 1781/2006/EK rendeletben tájékozódhat, hogy milyen okiratokat fogadnak el a postai kézbesít k:
El re utalás: Fontos, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a megrendelés során
megadott irányítószámot és településnevet!
Minden megrendelést e-mailben, vagy telefonon visszaigazolunk és egyeztetjük a megrendelés során megadott adatokat.
Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben visszaigazoljuk (a beérkezést l
számított 2 munkanapon belül).
A megrendelés kizárólag a Vakondstop.hu webáruház ügyintéz jének visszajelzése után tekinthet
visszaigazoltnak!
A megrendelés rögzítését minden esetben írásban visszaigazoljuk, (e-mail, levél). Szerz déses kapcsolat az írásbeli visszaigazolás rendelkezésére állásakor jön létre.
Az írásbeli dokumentációk nyelve: magyar. A vásárlástól történ elállás esetén a megrendelés a vásárló adataival együtt törlésre kerül.
2. A BEMUTATOTT TERMÉKEK
A vásárolni kívánt egységcsomag jellemz it szöveges, fényképes, illetve videó ismertet formájában részletesen bemutatjuk. Bármilyen további kérdés esetén hívja a 06/30/305-65-08 telefonszámot. A honlapon feltüntetett összeg a Bruttó ár, de zárójelben látható a nettó ár is. A vásárlás postai
utánvéttel történik, a webshopban feltüntetett vételárak minden esetben tartalmazzák a csomagolási
és postaköltséget.
3. JÓTÁLLÁS:
Az eladó az általa eladott árukra a hatályos jogszabályoknak megfelel jótállást vállal.
A vakondstop.hu webáruházban kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre.
Kérdéses, illetve vitás esetben fenntartjuk a jogot arra, hogy - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - a hibásnak vélt terméket bevizsgáljuk és a cserér l 15 napon belül döntsünk.
A meghibásodott terméket ajánlott küldeményként kell feladnia a következ címre: KRTECH s.r.o.
Jazminová 8, Komárno - Nová Stráž 945 04 Slovenská Republika. A hibás terméket postafordultával
cseréljük és a hibajelenség megállapítása után a kicserélt termékkel együtt az Ön által fizetett postai
feladási díjat is megtérítjük.
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A garancia érvényesítéshez a számla, vagy annak a másolata szükséges, de amennyiben a vásárlás adatai a rendszerünkben fellelhet k,ett l eltekintünk. A nem rendeltetésszer használatból ered
hibákért nem érvényesíthet garancia.
A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok:
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvr l
(a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok)
A jótállás
248. §
(1) Aki a szerz dés hibátlan teljesítéséért szerz dés vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, ennek id tartama alatt a felel sség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a törvényb l ered jogait nem érinti.
(2) A jótállás a kötelezettet a jótállási kötelezettséget keletkeztet szerz désben vagy jogszabályban, továbbá a szolgáltatásra vonatkozó reklámban foglalt feltételek szerint terheli.
(3) Fogyasztói szerz dés esetében a jótállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jótállás kötelezettjének nevét és címét, a jótállás tartalmát, id tartamát, területi hatályát és a bel le ered jogok érvényesítésének módját; utalnia kell továbbá arra, hogy a jótállás a fogyasztónak a törvényb l ered
jogait nem érinti. A jótállási nyilatkozatot a fogyasztó kérésére írásban vagy más maradandó eszközzel rögzíteni kell, és a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Jótállást kötelez en el író jogszabály a jótállási nyilatkozatra vonatkozóan további követelményeket állapíthat meg. Az e bekezdésben meghatározott feltételek nemteljesülése nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
(4) A jogosult a jótállási határid alatt bármikor közölheti kifogását a kötelezettel.
(5) A törvénynek a szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál megfelel en alkalmazni kell.
A teljesítés
277. §
(1) A szerz déseket tartalmuknak megfelel en, a megszabott helyen és id ben, a megállapított
mennyiség, min ség és választék szerint kell teljesíteni. A szolgáltatásnak a teljesítés id pontjában
a) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú szolgáltatásokat rendszerint használnak, és b) rendelkeznie kell azzal a min séggel, illetve nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos fajtájú szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe
véve a szolgáltatás természetét, valamint a kötelezettnek, a gyártónak, az importálónak vagy ezek
képvisel jének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó — különösen reklámban vagy az
áru címkéjén megjelen — nyilvános kijelentését, és c) alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a szerz déskötés id pontjában a kötelezett tudomására hozta, és
abba a kötelezett beleegyezett, valamint d) rendelkeznie kell a kötelezett által adott leírásban szerepl , és az általa a jogosultnak mintaként bemutatott szolgáltatásban lév tulajdonságokkal.
(2) A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie az (1) bekezdés b) pontjában említett nyilvános kijelentésnek, ha a kötelezett bizonyítja, hogy a) a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett
ismernie, vagy b) a nyilvános kijelentést a szerz déskötés id pontjáig már megfelel módon helyesbítették, vagy c) a nyilvános kijelentés a jogosult szerz déskötési elhatározását nem befolyásolhatta.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában gyártónak min sül az a személy is, aki a dolgon
elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztet jelzés alkalmazásával önmagát gyártóként tünteti fel.
(4) A felek a szerz dés teljesítésében együttm ködésre kötelesek. A kötelezettnek a szerz dés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, a jogosultnak
pedig ugyanilyen módon el kell segítenie a teljesítést.
(5) A felek a szerz dés teljesítését érint minden lényeges körülményr l kötelesek egymást tájékoztatni.
3

(6) A kötelezett, dolog szolgáltatására irányuló szerz dés esetén, köteles a dolgot - a jogszabályok
rendelkezéseinek és a szakmai szokásoknak megfelel en - azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni és
a dologról a rendeltetésszer használathoz, a felhasználáshoz szükséges tájékoztatást megadni. Ha
a kötelezett gazdálkodó szervezet, a dolog min ségének tanúsítására is köteles.
A hibás teljesítés
305. §
(1) Olyan szerz dés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett
hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés id pontjában nem felel meg a jogszabályban
vagy a szerz désben meghatározott tulajdonságoknak.
(2) Hibás teljesítésnek min sül a szolgáltatott dolog szakszer tlen összeszerelése is, ha a szerelés
szerz déses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért
a kötelezett felel s. A kötelezett felel akkor is, ha a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerz désnek megfelel en a jogosult végezte el, és a szakszer tlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethet vissza. Fogyasztói szerz désben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésekt l a
fogyasztó hátrányára tér el.
(3) A kötelezett a hibás teljesítésért felel sséggel tartozik (kellékszavatosság).
305/A. §
(1) Ha a jogosult a hibát a szerz déskötés id pontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felel sség alól. Mentesül a kötelezett a szavatossági felel sség alól
akkor is, ha a hiba a jogosult által adott anyag hibájára vezethet vissza, feltéve, hogy az anyag
alkalmatlanságára a jogosultat figyelmeztette.
(2) Fogyasztói szerz dés esetében az ellenkez bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követ hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés id pontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a
dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ett l eltér megállapodása
semmis.
306. §
(1) Hibás teljesítés esetén a jogosult a) els sorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerdésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; b)
ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést
nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni —
választása szerint — megfelel árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerz dést l. Jelentéktelen
hiba miatt elállásnak nincs helye.
(2) A kijavítást vagy kicserélést — a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel — megfelel határid n belül, a jogosultnak okozott jelent s kényelmetlenség nélkül
kell elvégezni.
(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelel határid re nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
(4) A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.
(5) Fogyasztói szerz désben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben
meghatározott sorrendjét l a fogyasztó hátrányára tér el.
306/A. §
A jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a
kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
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307. §
(1) A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehet vé tett legrövidebb id n belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.
(2) Fogyasztói szerz dés esetében a hiba felfedezését l számított két hónapon belül közölt kifogást
kell id ben közöltnek kell tekinteni. A felek ett l eltér megállapodása semmis.
(3) A közlés késedelméb l ered kárért a jogosult felel s.
308. §
(1) A jogosult a teljesítés id pontjától számított hat hónapos elévülési határid alatt érvényesítheti
szavatossági jogait. Ha a dolog használhatóságának legkisebb id tartamát hatósági el írás vagy
kötelez m szaki el írás határozza meg (kötelez alkalmassági id ), és ez hat hónapnál rövidebb,
az igény érvényesítésére ez a határid irányadó.
(2) Ha a szerz dés állat szolgáltatására irányul, a szavatossági igény a teljesítést l számított hatvan
nap alatt évül el.
(3) Nem számít bele az elévülési id be a kijavítási id nek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot
nem tudja rendeltetésszer en használni. A szavatossági jog érvényesíthet ségének határideje a dolognak vagy jelent sebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkez hiba
tekintetében újból kezd dik.
(4) Fogyasztói szerz dés esetében a fogyasztó — az (1)-(2) bekezdést l eltér en — a teljesítés id pontjától számított kétéves elévülési határid alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Az ennél
rövidebb elévülési határid t megállapító kikötés semmis. Ha a fogyasztói szerz dés tárgya használt
dolog, a felek rövidebb határid ben is megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határid
azonban ebben az esetben sem köthet ki.
308/A. §
(1) Ha a jogosult igényét menthet okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a 308. §-ban meghatározott határid n belül nem volt felismerhet , a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés id pontjától számított egy
év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelez alkalmassági id három évnél
hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határid az irányadó. E határid k elmulasztása jogvesztéssel jár.
(2) Fogyasztói szerz désben az (1) bekezdésben megállapított hároméves határid nél rövidebb határid kikötése semmis.
308/B. §
A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határid ben érvényesítettnek
kell tekinteni, amely a megjelölt kellékhiányt el idézte. Ha azonban a jogosult a szavatossági igényét csak a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthet része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem min sül érvényesítettnek.
308/C. §
A szavatossági jogok az ugyanabból a jogalapból ered
id k eltelte után is érvényesíthet k.

követeléssel szemben kifogásként a határ-

309. §
(1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerz désszer állapot megteremtésével kapcsolatos költségek — ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - a kötelezettet
terhelik. Fogyasztói szerz dés esetében a felek ett l eltér megállapodása semmis. (2) Kicserélés
vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a
rendeltetésszer használat következménye.
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310. §
Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésb l ered kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.
311. §
(1) Ha a fogyasztói szerz dés hibás teljesítésének oka a kötelezettel szerz
harmadik személy
(el
kötelezett) hibás teljesítése, a fogyasztói szerz dés kötelezettje követelheti az el
kötelezett l a hibás teljesítés miatt támasztott fogyasztói igények kielégítése költségeinek a megtérítését,
feltéve, hogy a min ség megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének eleget tett.
(2) A fogyasztói szerz dés kötelezettje az (1) bekezdés szerinti igényét a fogyasztó igényének kielégítését l számított hatvannapos elévülési határid alatt érvényesítheti. Az igény az el
kötelezett
teljesítése id pontjától számított legfeljebb öt évig érvényesíthet ; e határid elmulasztása jogvesztéssel jár.
(3) Az (1) bekezdés szerinti igényt az el
kötelezett is érvényesítheti a vele szerz
el
kötelezettel szemben, a (2) bekezdésben meghatározott határid k megfelel alkalmazásával.
311/A. §
A hibás teljesítés jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokat megfelel en alkalmazni kell akkor is,
ha a kötelezettség nem dolog szolgáltatására irányul; ilyenkor a kicserélésen a szolgáltatás újbóli
teljesítését kell érteni.
685. §
E törvény alkalmazásában d) fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül es célból szerz dést köt személy; e) fogyasztói szerz dés: az a szerz dés, amely fogyasztó és olyan
személy között jön létre, aki (amely) a szerz dést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében
köti; a törvény jótállásra és kellékszavatosságra vonatkozó szabályai alkalmazásában az a szerz dés
min sül fogyasztói szerz désnek, amelynek tárgya ingó dolog, kivéve a villamos energiát, a – tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott rtartalommal
ki nem szerelt - vizet és gázt, továbbá a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán
eladott dolgot, valamint az olyan árverésen eladott használt dolgot, amelyen a fogyasztó személyesen részt vehet (fogyasztási cikk).
4. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
A vakondstop.hu webáruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen
üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.
A vev köteles a kiszállítás id pontjában a csomagot tételesen ellen rizni és hiánytalan teljesítés
esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követ en hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem
áll módunkban elfogadni.
Szállítási és csomagolási költségek
A vásárlás postai utánvéttel történik, a webshopban feltüntetett vételárak minden esetben tartalmazzák a csomagolási és postaköltséget.
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5.A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
A vev jogosult a megrendelést követ en, de még a kiszállítást megel
en a vásárlástól elállni.
Ezt az igényét jelezheti e-mailen a vakondstop.hu webáruház ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a
vev t semmilyen költség nem terheli.
Ha a vásárló a megrendelést követ 8 munkanapon belül bejelenti, hogy nincs szüksége a termékre, akkor visszaküldheti és mi a teljes vételárat visszatérítjük.
Vev az áru átvételét követ nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben
az esetben az eladó köteles a vev által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkés bb az elállást
és az áru visszaszolgáltatását követ harminc napon belül visszatéríteni.
A Vev viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült
költségeket;
A vakondstop.hu webáruház kizárólag sérülésmentes, hiánytalan egységcsomag visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A visszaküldés költségei a Vev t
terhelik.
- A vakondstop.hu webáruház követelheti az áru nem rendeltetésszer használatából ered kárának
megtérítését.
6. A FELEL SSÉG KORLÁTOZÁSA
A vakondstop.hu webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részér l az Internet lehet ségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a
felmerül hibákra.
A vakondstop.hu webáruházban semmilyen módon nem felel s az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
Bármilyen m ködési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a vakondstop.hu
webáruház akadálytalan m ködését és a vásárlást.
Ha a jelen oldalakról lehet ség nyílik más, küls internetes oldalakra való csatlakozásra, akkor
bármilyen, a saját oldalakat elhagyó kapcsolat megtekintése kizárólag a felhasználó saját felel sségére történik.
A vakondstop.hu webáruház nem felel s semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól,
hogy direkt, vagy indirekt, ami a vakondstop.hu webáruházhoz való csatlakozás miatt következett
be.
A felhasználó felel ssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
Egyedül a vásárló felel s a vakondstop.hu webáruházhoz való kapcsolódásáért és a vakondstop.hu
webáruházban való vásárlásért.
A vakondstop.hu webáruház nem vonható felel sségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy
bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
Bármely módosítás abban az id pontban lép életbe, amikor megjelenik a vakondstop.hu
webáruházban.
8. SZEMÉLYES ADATOK, Adatvédelmi nyilatkozat
A résztvev k személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A vásárlók minden adatát kizárólag az adott vásárló megrendelésének teljesítéséhez használjuk fel.
A vakondstop.hu webáruház a vásárlók adatait a szerz dés teljesítése, és a szerz dés feltételeinek kés bbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat semmilyen formában harmadik fél részére nem
adjuk tovább.
A jelen szerz désben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a PTK, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollev k közötti szerz déskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.
Az Ön fogyasztói jogait a hatályos fogyasztóvédelmi törvény tartalmazza.
A kiemelt jogszabályok letölthet k a vakondstop.hu weboldalról.
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