ALLMÄNNA VILLKOR (GTC)

Ingressen
Välkommen till vår hemsida! Tack för din respekt när du köper oss.
Var noga med att läsa detta dokument noga innan du slutförde din beställning eftersom
du har slutfört din beställning för att godkänna villkoren i denna GTC.
Om du har frågor om dessa användarvillkor, användningen av webbplatsen,
produkterna, inköpsförloppet eller om du vill diskutera med oss din specifika begäran,
vänligen kontakta vår personal vid de angivna kontaktuppgifterna!

Impressum: Detaljer om Tjänsteleverantören (Säljare,
Entreprenör)
Namn: Wunderhecke Kft.
Huvudkontor: 8394 Alsópáhok, Keszthelyi út 17.
Postadress: 8360. Keszthely, Kinizsi P. u. 66.
Företagsadress: 8394 Alsópáhok, Keszthelyi út 17.
Registreringsmyndighet: Zala County Registreringsdomstol
Företagsregistreringsnummer: 20-09-070865
Skattenummer: HU-22906485
Representant: Zoltán Tóth
Telefonnummer: 0043/699107007 10
E-post: info.mirakelhacken@gmail.com
Webbplats: http://www.mirakelhacken.se/
Bankkontonummer: 10918001-00000060-62500009

Uppgifter om en bosatt leverantör

Namn: Netmask Interactive Kft.
Huvudkontor: 1131 Budapest, Nővér u. 110
Kontakt: +36 70 904 5353, info@netmask.hu

Begrepp
Parter: Leverantör och köpare gemensamt
Konsument: En fysisk person som agerar utanför hans yrke, egenföretagare
eller företag
Konsumentavtal: ett kontrakt vars ämne anses vara konsument
Webbplats: http://www.mirakelhacken.se/ webbplats, som anses vara ett sätt att
kommunicera mellan distanspersoner
Kontrakt: Försäljnings- och inköpsavtal mellan Säljare och Köpar via
webbplatsen och E-post
Med fjärrkommunikation avses en apparat som kan göra ett kontraktsförklaring i
avsaknad av parter för att ingå ett avtal. Sådana verktyg inkluderar särskilt
mottagarens eller icke-adresserade formulär, standardbrevet, annonsen som
publicerats i pressmeddelandet, orderformuläret, katalogen, telefon, fax och
Internetåtkomstanordning
Upphandlingsavtal: Ett konsumentavtal som ingåtts utan att parterna samtidigt
är fysiskt närvarande i teleshopping-systemet för tillhandahållande av en
avtalsenlig produkt eller tjänst på ett sådant sätt att de avtalsslutande parterna
endast använder medel för fjärråtkomst mellan parterna för att ingå avtalet
Produkten är kommersiell lös egendom som placeras på sajten och säljs till
försäljning på sajten, som är föremål för kontraktet
Entreprenörskap: En person som bedriver sin yrkesverksamhet,
egenföretagande eller verksamhet
Köparen / Du är en person som gör ett kontrakt som gör ett köp via webbplatsen

Garanti: När det gäller avtal som ingåtts mellan konsumenten och
verksamheten (nedan kallad "konsumentavtalet"), enligt civillagen,
a) Garantin för kontraktets utförande frivilligt av företaget för att kontraktet skall
kunna utföras på ett korrekt sätt, utöver dess rättsliga skyldighet eller i avsaknad
av detta, och
(b) lagstadgad garanti

Relevant lagstiftning
Särskilt gäller fördraget för
1997 CLV. Lag om konsumentskydd
2001 CVIII. lag om vissa frågor om elektroniska handelstjänster och
informationssamhällets tjänster
Lag V 2013 av Borgerlagstiftningen (PTK);
151/2003. (IX.22.) På obligatorisk garanti för vissa varaktiga konsumtionsvaror;
Regeringsdekret 45/2014 (II.26) om närmare bestämmelser för kontrakt mellan
konsumenter och företag
19/2014. (IV.29.) NGM i arbetsordning för hantering av garantier och
garantianspråk för varor som säljs enligt konsumentavtal

Omfattning, adoption, ändra villkoren
Innehållet i den resulterande avtal mellan oss - dessa Allmänna Villkor (GTC) Utöver bestämmelserna i den relevanta bindande lagstiftning, samt ytterligare
information finns på webbplatsen bestäms. Således, det ingår i denna Villkor för
dig och oss om rättigheter och skyldigheter när det gäller kontrakts skapande,
färdigställande tidsfrister, leverans- och betalningsvillkor, ansvarsregler och
villkoren för att utöva sin ångerrätt.

Du beordras att känna till bestämmelserna i villkoren innan slutföra rapport.
köper via webbplatsen godkänner du bestämmelserna i denna GTC och GTC helt
en del av avtalet mellan dig och försäljningsavtalet.
Bestämmelserna i dessa villkor och försäljningsvillkor har rätt att ändra ramen
för gällande lagstiftning. Vänligen att bestämmelserna i Villkoren läs noga innan
köp! Varje ändring av de villkor som gäller för presentationer på en webbplats.
Eventuella ändringar kommer inte att påverka redan ingångna avtal (bekräftade
order).

Kontraktets språk, kontraktets form
Språket i de avtal som omfattas av denna GTC är svenska.
Kontrakt som omfattas av denna GTC kvalificeras inte som skriftliga kontrakt,
vilka inte är registrerade av Säljaren.

Priser
Priserna är i SEK och inkluderar 27% moms. Priserna är vägledande och vi
förbehåller oss rätten att ändra priser.

Klagomål och verkställighetsalternativ
Konsumenten kan lämna in invändningar mot konsumenten till Produkten eller
Säljarens verksamhet på följande kontaktuppgifter:
• Kundsupportcenter: 8394 Alsópáhok, Keszthelyi út 17.
• Kundtjänst timmar:
Måndag till fredag från 8:00 till 16:00
Telefon: 0043/69910700710
• Internetadress: http://www.mirakelhacken.se/
• E-post: info.mirakelhacken@gmail.com

Inlägg i boken av köpare.
Köparens bok är tillgänglig hos Säljarens butik (kundtjänst). För skriftliga inlägg,
svarar säljaren skriftligen inom 30 dagar.
Konsumenten kan skriftligen muntligen eller skriftligen meddela företaget sitt
klagomål angående beteende, verksamhet eller underlåtenhet som direkt hänför
sig till verksamheten eller den person som agerar i företagets eller
konsumentens intresse vid direkt eller indirekt anslutning av varorna till
konsumenten.

Inlägg i boken av köpare.
Köparens bok är tillgänglig hos Säljarens butik (kundtjänst). För skriftliga inlägg,
svarar säljaren skriftligen inom 30 dagar.
Konsumenten kan kommunicera muntligt eller skriftligen till klagomål av det
företag som är direkt tillämplig relaterat beteende, handling eller underlåtenhet i
fördelningen av företaget eller en person som agerar för eller till förmån för det
företag till konsumenter för varor och försäljning.

Det muntliga klagomålet måste omedelbart undersökas och avhjälpas av
företaget. Om konsumenten inte håller med hanteringen av klagomål eller en
omedelbar utredning av klagomålet inte är möjligt, företaget snabbt på
klagomålet och dess läge i förhållande skyldiga att rapportera och i händelse av
verbal klagomål personligen presenterade en kopia överlämnas till kunden. Vid
verbal klagomål rapporteras via telefon eller med annan elektronisk
kommunikationstjänst till konsumenten inom 30 dagar - samtidigt skickade en
materiell svar - i enlighet med de specifika kraven för skriftligt svar på klagomål. I
annat fall är den skyldig att agera vad gäller det skriftliga klagomålet enligt
följande. Den skriftliga klagomål till företaget - om EU lagen föreskriver något
annat direkt tillämpliga - Efter att ha mottagit en skriftlig skyldighet att svara
inom trettio dagar av meriter och se till att den lämnas ut. Kortare tidsfrister kan
fastställas enligt lag, längre tidsfrister kan fastställas enligt lag. Verksamheten är
motiverad av anledningarna till att klagomålet avslås. Ett muntligt klagomål med
användning av telefon- eller elektroniska kommunikationstjänster måste åtföljas
av ett unikt identifikationsnummer.

Klagomålet ska innehålla följande:
1. Namnet, adressen,
2. Plats, tid, sätt att lämna in klagomålet
3. En detaljerad beskrivning av konsumentens klagomål, en förteckning över
handlingar, handlingar och annat bevis som konsumenten lagt fram.
4. Redogörelse för företagets ställning om konsumentens klagomål, om
klagomålet omedelbart kan undersökas,
5 minuter inspelare och personlig - undertecknandet av konsumenten - med
undantag för telefon eller verbal klagomål rapporteras med annan elektronisk
kommunikationstjänst
6. plats, tid,
7. Vid muntligt klagomål till telefon eller andra elektroniska
kommunikationstjänster, klagets unika identifikationsnummer.
Företaget måste hålla protokollet och kopian av klagomålet om klagomålet i fem
år och lägga fram det för kontrollmyndigheterna på deras begäran.

Om ett klagomål avslås måste företaget skriftligen informera konsumenten om
klagomålet, beroende på typ av myndighet eller förlikningsorgan. Uppgifterna
ska också innehålla huvudkontor, telefon och internettillgänglighet hos den
behöriga myndigheten eller förlikningsorganet för konsumentens hemvist eller
bosättning samt adressen till korrespondenten. Informationen bör också
innehålla om företaget använder sig av förlikningsorganet för att lösa
konsumenttvister.

Om konsumenttvister mellan Säljaren och konsumenten inte lösas under
förhandlingarna är följande konsumentmöjligheter öppna för konsumenten:

Klagomål med konsumentskyddsmyndigheter. Om du uppfattar en överträdelse
av din konsuments rättigheter har du rätt att ansöka om ett klagomål till
konsumentskyddsmyndigheten på din bostadsort. Efter att klagomålet har
beaktats beslutar myndigheten om hur konsumentskyddsförfarandet
genomförs. Konsumentskyddsuppgiften i första instans utförs av länets kontor
på konsumentens hemvist, som anges här: http://jarasinfo.gov.hu/
Domstolsförfaranden. Kunden har rätt att hävda rättstvist från konsumentens
anspråk vid en domstol i tvistemål lagen V i civillagen 2013 och om civilprocess III
1952. enligt lagens bestämmelser.
Observera att du kan vara ett reklamklagomål mot oss. Om du avvisar din
konsumentklagomål, har du rätt till den från din bostad eller bostadsort av den
behöriga skiljenämnden också inleda förlikningsförfarandet kroppen är
beroende av att konsumenten direkt försöka lösa tvisten med det berörda
företaget. Förfarandet, på grundval av konsumentens begäran att göra det, är
den behöriga förlikningsorgan som utsetts på konsumentens begäran istället för
den behöriga organet.

Företaget är föremål för en samarbetsskyldighet i förlikningsorganet.

I detta sammanhang finns det ett dokument som svar på begäran från företag av
skiljenämnden skickar de skyldigheter och skulder redovisas som skulder
framträdande inför skiljenämnden ( "hearing för att säkerställa deltagande av
personer som har tillstånd att hantera skapade marknaden").
Om säte eller verksamhetsställe är inte registrerad i länet av behöriga regionala
skiljenämnd ställdon kammaren affärssamarbetsförpliktelser som omfattas av
relevant konsumenternas efterfrågan på ett skriftligt avtal bindande alternativ
som erbjuds.
Vid ett brott mot skyldigheten att samarbeta över
konsumentskyddsmyndigheten är behörig, i enlighet med vilka alternativ inte är
tillämplig på låta att lagstadgade böter böter till följd av lagändringar i händelse
av olagligt beteende för företag. Utöver lagen om konsumentskydd har ändrat
bestämmelserna om lagen om små och medelstora företag, vilket bötesbeslutet
och inte utelämnas när det gäller små och medelstora företag.

Nivån av fina vid små och medelstora företag 15 tusen forint till 500 tusen forint,
medan omfattningen av bokföringslagen årlig nettoomsättning på mer än HUF
100 miljoner i händelse av små och medelstora företag 15 tusen forint, företaget
nettoomsättningen med 5% men upp till 500 miljoner HUF. Införandet av
obligatoriska böter explicita av lagstiftaren syftar till att samarbeta med
skiljeorgan och säkerställa ett aktivt deltagande av företag i processen av
skiljenämnd.

Förlikningsorganet ansvarar för avveckling av konsumenttvister utanför
domstolen. Uppgiften för skiljenämnden i ett försök att lösa tvisten är att skapa
överenskommelse Consumer mellan parterna, om detta misslyckas, kommer
ärendet besluta i syfte att säkerställa enkel, snabb, effektiv och kostnadseffektiv
tillämpning av konsumenträttigheter. På konsumentens eller företags begäran
begär förlikningsorganet konsumentens rättigheter och skyldigheter gentemot
konsumenten.
Förlikningsorganet fortsätter på konsumentens begäran. Ansökan ska lämnas in
skriftligen till ordföranden för skiljenämnden: kravet kunnighet för e-post,
telegraf, teleprinter eller fax genom och kan omfattas av någon annan enhet
som gör det möjligt för mottagaren att lagra persistent adresserade hennes
uppgifter i syfte att perioden uppgifter , och visning av lagrade data i oförändrad
form och innehåll.

Ansökan måste innehålla

a. namn, bostadsort eller bostadsort för konsumenten,
b. företagets namn, säte eller ort som berörs av konsumenttvister,
c. där konsumenten åtar sig utnämningen av den begärda myndigheten att
ersätta den behöriga förlikningsorganet,
d. En kort beskrivning av konsumentens ställning, de underliggande fakta och
deras bevis,
e. konsumentens påstående att konsumenten direkt försökte lösa det omtvistade
målet med det berörda företaget

f. konsumentens påstående att ingen annan skiljedomstol har inletts i ärendet har
inletts, ingen medling har inletts, ingen ansökan har lämnats in eller en
betalningsanmälan har lämnats in,
g. beslutet om styrelsens beslut,
h. konsumentens underskrift
Ansökan skall åtföljas av intyget eller en kopia därav (extrakt), vars innehåll
konsumenten åberopar som bevis, särskilt skriftlig redogörelse för företagets
avslaget på klagomålet, andra skriftliga bevis tillgängliga för konsumenten
förfogande i frånvaro av samråd som krävs för att försöka.
Om konsumenten agerar genom en auktoriserad agent måste ansökan åtföljas av
en fullmakt.
Mer information om förlikningsorganet finns här: http://www.bekeltes.hu
För mer information om territoriella behöriga förlikningsorgan, besök:
http://www.bekeltes.hu/index.php?id=testuletek

Kontaktuppgifter för varje regionalt behörig förlikningsorgan:
Baranya läns förlikningsorgan
Adress: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36:e
Telefon: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-post: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu
Bács-Kiskun länsförlikningsorgan
Adress: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4:e
Telefon: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-post: beknöes@bacsbeknöes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Webbplats: www.bacsbekältes.hu
Békés länsförlikningsorgan

Adress: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5:e
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-post: eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abauj-Zemplén länsförlikningsorgan
Adress: 3525 Miskolc, Szentpáli u. först
Telefon: 06-46-501-091; 06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-post: kalna.zsuzsa@bokik.hu
Budapest förlikningsorgan
Adress: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310:e
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-post: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád länsförlikningsorgan
Adress: 6721 Szeged, Paris krt. 8-12.
Telefonnummer: 06-62-554-250 / 118
Fax: 06-62-426-149
E-post: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér länsförlikningsorgan
Adress: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsetatér 4-6.
Tel: 06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-post: fmkik@fmkik.hu

Gyor-Moson-Sopron läns förlikningsorgan
Adress: 9021 Győr, Szent István ut 10 / a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-post: admin@gmskik.hu
Hajdú-Bihar länsförlikningsorgan
Adress: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-post: korosi.vanda@hbkik.hu
Heves länsförlikningsorgan
Adress: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonnummer: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-post: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok länsförlikningsorgan
Adress: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. våning 305-306.
Telefon: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-post: e-post: beketnotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergoms länsförlikningsorgan
Adress: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259

E-post: silvi@kemkik.hu
Nógrád länsförlikningsorgan
Adress: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9 / A.
Telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-post: nkik@nkik.hu
Pest länsförlikningsorgan
Adress: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. våning 331.
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-post: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy County Conciliation Body
Adress: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefon: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-post: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg länsförlikningsorgan
Adress: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. andra
Telefonnummer: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-post: bekelteto@szabkam.hu
Tolnas länsförlikningsorgan
Adress: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. våning
Telefonnummer: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456
E-post: kamara@tmkik.hu
Vas länsförlikningsorgan
Adress: 9700 Szombathely, Honvéd square 2.
Telefonnummer: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-post: vmkik@vmkik.hu
Veszprém länsförlikningsorgan
Adress: 8200 Veszprém, Radnóti kvadrat 1: a våningen 116.
Telefon: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-post: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala länsförlikningsorgan
Adress: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24:e
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-post: zmbekelteto@zmkik.hu

Online tvistlösningsplattform
Europeiska kommissionen har upprättat en webbplats för att tillåta
konsumenterna att registrera sig, så de har möjlighet att lösa tvister som rör
online shopping via en ansökan och undviker domstolsförfaranden. Således kan
konsumenterna genomdriva sina rättigheter utan att till exempel avlägsna dem
från detta.
Om du vill lämna ett klagomål om en produkt eller tjänst som köpts på Internet
och inte vill gå till domstol, kan du använda verktyget för tvistlösning online.

På portalen har du och den näringsidkare du har klagat över kan gemensamt
välja tvistlösningsorgan för att hantera klagomålet.
Webbplatsen för tvistlösning är tillgänglig här:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=EN

Upphovsrätt
LXXVI. (1) i lagen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna (nedan kallad anslutningsakten) anses webbplatsen vara ett
upphovsrättsligt arbete, så alla delar därav skyddas av upphovsrätten. Hpt.
Artikel 16 § (1) förbjuder all obehörig användning av grafik- och
programvarulösningar på webbplatsen, obehörig användning av datorprogram
eller någon applikation som kan användas för att ändra webbplatsen eller någon
del av den. Allt material från webbplatsen och dess databas kan tas med
upphovsrättsinnehavarens skriftliga medgivande endast med hänvisning till
webbplatsen och källan. Rätt ägare: Wunderhecke Kft.

Delvis invaliditet, uppförandekod
Om en punkt i GTC är lagligt ofullständig eller ineffektiv kommer de återstående
punkterna i kontraktet att vara i kraft och gällande bestämmelser i GTC kommer
att gälla istället.
Säljaren har ingen uppförandekod för lagen om otillåtna handelspraxis för
kunder.

Drift av digitalt datainnehåll, tekniska skyddsåtgärder
Tillgången till servrar som tillhandahåller data på webbplatsen är 99,9% per år.
Det finns en regelbunden säkerhetskopiering av hela datainnehållet så att det
ursprungliga datainnehållet kan återställas om ett problem uppstår.
Informationen på webbplatsen lagras i MSSQL och MySQL databaser. Känsliga

data krypteras med rätt kryptering, och vi använder maskinvaru support för
kodning processorer.

Information om de väsentliga egenskaperna hos
produkterna
Information om de viktigaste egenskaperna hos de produkter som finns på
webbplatsen finns i beskrivningarna av varje produkt. Informationen på
produktsidan är för information! Bilder är ibland illustrationer, färger motsvarar
inte alltid verkligheten!

Förbättra datainmatning fel - Ansvar verklighet angiven
data
För att kunna erbjuda dig hela tiden har möjlighet att ändra de data du angett
innan slut (klicka på bakåtknappen i din webbläsare till föregående sida öppen så
att du kan förbättra din input om du redan har angett nästa sida). Observera att
det är ditt ansvar att du ger korrekta uppgifter matas in, eftersom produkten
kommer att faktureras och levereras utifrån den information du lämnar. Du
bekräftar beställningen Säljaren har rätt att alla skador och kostnader till följd av
din felaktig inmatning av felaktigt inmatad data vidare till dig. Försäljningen
utesluter ansvar för att utföra på grund av felaktig inmatning av data. Observera
att en dåligt specificerad e-postadress för brevlådan lagring eller mättnad kan
resultera i brist på bekräftelse av leverans och förhindra skapandet av ett
kontrakt.

Förfarande för felaktigt pris
Det kan vara det - t.ex. På grund av ett tekniskt fel - fel pris som anges på
webbplatsen. Vid fel pris i ordningen (ditt erbjudande), kan vi inte acceptera det
felaktiga priset, och vi har ingen skyldighet att sälja produkten defekta priser. Vid
defekt budgivning priset inte är etablerad överenskommelse mellan oss. Om du
bjuder fel pris, bekräftar systemet automatiskt det, men det betyder inte att jag
godtar erbjudandet från vår sida. Vid defekt budgivning pris av dig (erbjudandet)
Försäljning av arbetstagare drar uppmärksamheten till rätt pris, och kan erbjuda

ett kontrakt till rätt pris. Det är inte skyldig att erbjuda bra priser som ges av
säljaren att skylla snarare än pris och underteckna ett kontrakt. I detta fall är
avtalet inte är etablerad mellan

Användning av denna webbplats
Välj produkt
Klicka på produktkategorier på webbplatsen för att välja önskad produktfamilj,
inklusive enskilda produkter. Klicka på varje produkt för att hitta produktens
foto, broschyr, pris. Du måste betala priset på webbplatsen när du köper det.
Produkterna illustreras med ett illustrerat foto. Tillbehör och dekorativa föremål
som visas på fotografierna ingår inte i produkten om det inte är markerat i
produktbeskrivningen. Observera att vi inte är ansvariga för eventuella fel eller
utelämnanden.
Lägg i kundvagnen
Efter att ha valt Produkten kan du placera ett antal artiklar i korgen genom att
klicka på "Lägg till i kundvagn" -knappen utan att behöva betala dig för inköp
eller betalning eftersom placeringen inte är budgivning.
Vi rekommenderar att du lägger produkten i din kundvagn även om du är osäker
på om du vill köpa den produkten, eftersom den ger dig ett klick för att se vilka
produkter som väljs och visas på en enda skärm kan visa och jämföra. Innehållet
i korgen tills beställningen är färdig - tills du trycker på knappen "Gå till kassan" du kan fritt ändra de föremål du vill ha i korgen, ta bort de objekt du vill ha i
korgen eller ändra önskat produktnummer.
Om du lägger den valda produkten i kundvagnen ser du ett litet antal i det övre
högra hörnet med antalet artiklar i korgen. Om du inte vill välja fler produkter,
klicka på "Visa" eller "Kassa" -knappen. Klicka på "Fortsätt Shopping" knappen för
att visa den valda produkten eller lägga till en annan produkt i korgen.
Visa kundvagn
När du använder den här webbplatsen kan du när som helst kolla innehållet i
korgen genom att klicka på transportikonet längst upp på webbplatsen. Här kan
du ta bort de valda produkterna från korgen eller ändra antalet objekt. Efter att

ha klickat på uppdateringsknappen visar systemet informationen som motsvarar
informationen du har ändrat, inklusive priset på produkterna som ingår i korgen.
Om du inte vill lägga till fler produkter och lägga den i korgen, kan du fortsätta
att köpa genom att klicka på knappen "Gå till affären".
Ange kundinformation
Efter att ha tryckt på knappen "Gå till Kassa" visas inloggningsmenyn och du kan
fortsätta utan registrering. Nästa steg är att ange data, här namn, adress,
kontaktuppgifter. Du kan sedan välja leveransläge genom att använda
kryssrutorna och klicka sedan på knappen för att välja de bästa sätten att välja
en av betalningsmetoderna.

Sammanlagd beställning

I det sista menyalternativet kan du se de valda produkterna, deras priser,
leveransplatsen och fraktkostnaden som du är skyldig att betala vid beställning
(du kan inte ändra dem här om du inte klickar på knappen "Tillbaka").

Din order avslutas i den sista raden "Jag förstår och accepterar Villkoren och
betalningsskyldigheten för beställningen." klicka på kryssrutan och klicka på
knappen märkt "Beställ" nedan.

Slutför din beställning (budgivning)
Om du är övertygad om att korg av varor du vill träffa dina och dina data korrekt
anges, du klickar på "Kassa" -knappen för att avsluta sin beställning på
beställning. Informationen som tillhandahålls på denna webbplats är inte ett
kontrakt för att säljaren ska ingå ett kontrakt. För beställningar som omfattas av
de nuvarande Villkoren för dig utgör en budgivare och avtalet ingås med
antagandet av ett erbjudande av dig via webbplatsen av Säljaren i enlighet med
bestämmelserna i denna GTC

Du bekräftar uttryckligen genom att trycka på "kassan" -knappen, ska
erbjudandet anses ha gjorts och förklaringen - vid bekräftelse på försäljning GTC
- von ansvar bakom.
Orderbehandling, Avslutande av kontrakt
Ditt bud är bindande i 48 timmar. Om erbjudandet inte erkänns av dessa villkor
inom 48 timmar efter försäljningen, är du befriad från giltighetstiden.
Du har möjlighet att beställa när som helst. Säljaren bekräftar ditt bud via e-post
senast den arbetsdag som följer efter sändningen av ditt bud. Kontraktet
kommer att ingås genom att acceptera det bud du gör av säljaren.

Betalningsmetoder
Banköverföring
Du kan också ordna förfalskade varor genom banköverföring.
Uppgifter som krävs för överföring:
Mottagarens bank Österrike: Unicredit Bank Zrt.
Mottagarens namn: Wunderhecke Kft.
Skattenummer: HU 22906485
Företagsregistreringsnummer: 20-09-070865
Mottagarkonto nummer: 10918001-00000060-62500009

Kreditkortsbetalning
I vår webshop kan du betala snabbt och säkert med ett kreditkort, betalningen
görs stark 128-bitars SSL-teknik genom Borgun servern via krypterad webbsida,
till exempel dina bankuppgifter är inte garanterat att obehöriga uppmärksamhet.
Godkända bankkorttyper: Visa, VisaElectron, Maestro, Mastercard.

Den Borgun erbjuda online betalningslösningar sedan 1980 i många europeiska
länder, Ungern, banker ger online och offline (i butik) oberoende
betalningslösningar. För att använda tjänsten Borgun inte behöver öppna ett nytt
bankkonto, hänvisas till det belopp som erhållits genom det befintliga
bankkontot, så att du kan välja en rimlig, kostnadseffektiv lösning.
Den Borgun ger nystartade företag i tjänsten utan månadsavgifter och trafik
förväntningar, de HUF, EUR, USD, CHF för flera andra valutor.
Representation Ungerns Borgun B-betalningar Plc., Prissatt skräddarsy sina
tjänster (webshop), hjälpa till att ordna en personlig konsult kollegor som hjälper
företaget stöd och råd om det behövs i framtiden.
B-betalning information webbplatser bolagets tjänster, begär en offert eller
personlig rådgivare fråga via e-post eller telefon. +36308838452.

Metoder för godkännande, acceptansavgifter
Köpvillkor
1. Beställning : via webb-formulär eller e-mail.
2. Leveranstid : 4-5 arbetsdagar efter orderbekräftelse.
3. Leveranssätt : DHL, till den angivna adressen.
4. Betalsätt : Betalning: Bankkort via Borgun-systemet. Före leverans ca Vi skickar
e-post till BORGUN betalningssidan och det exakta beloppet inom 2 veckor.
5. Priserna och ev. fraktkostnad är bruttopriser.
6. Garantier :
a/ 14 dagar vid fel vara, eller kvantitet. Kunden kan skicka tillbaka produkten
utan anledning.
b/ Vi ger 8 års garanti för alla våra växter.
7. Vi följer Personuppgiftslagen (PUL) och säljer inte till någon uppgifter om våra
kunder.
Köparen godkänner de köpvillkor när han eller hon skickar in sin beställning.

FRAKT
över 500 plantor - 399 kr
201-500 plantor - 299 kr
101- 200 plantor - 199 kr
100 plantor - 99 kr upp till

Leveransfrist
Den allmänna genomförandedagen för beställningen är upp till 30 dagar från
bekräftelsen av ordern. Detta leveransdatum är vägledande och kommer alltid
att anges via e-post. Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor, bekräftar du
att Säljaren uttryckligen utesluter ansvar för skador på grund av att den angivna
leveranstiden överskrids.

Rättighetsunderhåll, äganderätt
Några av produkterna på vår webbplats kan ha blivit avbrutna. Av denna
anledning förbehåller vi oss rätten att delvis eller fullständigt avvisa de redan
erkända orderna. Delvis uppfyllelse kan endast ske efter samråd med dig. Vid
förskottsbetalning av inköpspriset på produkten, kommer beloppet tillbaka till
dig inom 5 arbetsdagar.

Sekretesspolicy
Datahanteringsnamn och kontaktuppgifter

Namn på den registeransvarige: Wunderhecke Kft. (Därefter Data Management)
Adressen till den registeransvarige är 8360. Keszthely, Kinizsi P. u. 66:e
E-postadressen till regulatorn: info.mirakelhacken@gmail.com
Datashanterarens telefonnummer: 0043/699 10 7007 10
Webbplats: http://www.mirakelhacken.se

Den rättsliga bakgrunden, rättslig grund, syftet med
datahantering av webbplatsen, omfattningen av de
personuppgifter som behandlas och varaktigheten av
datahanteringen
Så här använder du cookies
Vad är en kaka?
Datahanteraren använder cookies (cookies) när du besöker webbplatsen. Kakan
är ett typsnitt och nummer informationspaket som vår sida skickar till din
webbläsare för att spara vissa inställningar, underlätta användningen av vår
webbplats och bidra till att samla in någon relevant statistisk information om
våra besökare. Kakor innehåller inte personlig information och är inte lämpliga
för individuell användarautentisering. Cookies innehåller ofta en unik
identifierare - en hemlig, slumpmässigt genererad telefonlinje - som din enhet
lagrar. Vissa kakor avbryts efter att webbplatsen är stängd och vissa kommer att
lagras under en längre tid på din dator.
Den rättsliga bakgrunden och rättsliga grunden för cookies:
Bakgrunden till datahantering bygger på 2011 års lag CXII om informationsfrihet
av information och informationsfrihet. (Infotv.) Och elektroniska handelstjänster
och informationstjänster relaterade till informationssamhällets tjänster (CVIII. är
bestämmelser i lagen. Den rättsliga grunden för databehandling är Infotv. I
enlighet med § 5.1 a.
De viktigaste egenskaperna hos cookies som används av webbplatsen:
Cookies som är absolut nödvändiga för att fungera: Dessa cookies är avgörande
för användningen av webbplatsen och tillåter dig att använda de grundläggande
funktionerna på webbplatsen. I avsaknad av dessa kommer många funktioner på
webbplatsen inte att vara tillgängliga för dig. Cookies av denna typ är
begränsade till sessionens varaktighet.
Cookies för att förbättra användarupplevelse: Dessa cookies samlar in
information om användarens webbplatsanvändning, till exempel de oftast
besökta sidorna eller felmeddelandet från webbplatsen. Dessa cookies samlar

inte in information som identifierar besökaren, det vill säga de arbetar med
generisk, anonym information. Uppgifterna från dessa används för att förbättra
webbplatsens prestanda. Cookies av denna typ är begränsade till sessionens
varaktighet.
Om du inte accepterar cookies kommer vissa funktioner inte att vara tillgängliga
för dig. För mer information om att ta bort cookies, se länkarna nedan:




Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websitesstore-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Datahantering för beställning och fakturering
Rättslig grund och rättslig grund för databehandling:
Bakgrunden till datahantering bygger på 2011 års lag CXII om informationsfrihet av
information och informationsfrihet. (Infotv.) Och Act C of 2000 om redovisning (officiella
tidningen). Den rättsliga grunden för databehandling är Infotv. I enlighet med paragraf 5
punkt 1 a, ditt samtycke och, om du avbryter ditt bidrag, Infotv. 6 § 5 ai lagen om
datakontrollanten uppfyller den lagstadgade skyldigheten i redovisningslagen.
Syftet med datahantering är:
Utfärda en faktura som överensstämmer med lagen och uppfyllandet av skyldigheten
att hålla bokföring. Bokföringslagen. Enligt bolagsaktens artikel 169.1-2 i
aktiebolagslagen måste företagen direkt och indirekt upprätthålla en
bokföringsbokföring.
Räckvidd för hanterad data:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
Datalagringens varaktighet:
De utfärdade fakturorna anges i bolagsordningen. I enlighet med artikel 169.2 i åtta år
från fakturadatumet. Observera att om du återkallar ditt samtycke till utgivandet av ditt
konto är Data Manager Infotv. (6) (5) (a) har han / hon rätt att behålla sin
personuppgifter under utfärdandet av fakturan under 8 år.

Datahantering relaterad till frakt
Rättslig grund och rättslig grund för databehandling:
Bakgrunden till datahantering bygger på 2011 års lag CXII om informationsfrihet av
information och informationsfrihet. (Infotv.) Föreskrifter. Den rättsliga grunden för
databehandling är Infotv. I enlighet med § 5.1 a.
Syftet med datahantering är:
I fråga om godstransport är syftet med datahanteringen att leverera de varor som
beställts till dig enligt dina behov, med hjälp av vår kontraktspartner.
Räckvidd för hanterad data:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
Datalagringens varaktighet:
Datahanteraren hanterar uppgifterna under varaktigheten av leveransen av de beställda
varorna.
Datahantering för nyhetsbrev
Rättslig grund och rättslig grund för databehandling:
Bakgrunden till datahantering bygger på 2011 års lag CXII om informationsfrihet av
information och informationsfrihet. (Infotv.) Och lagen XLVIII av 2008 om de
grundläggande villkoren och begränsningarna för kommersiell reklamaktivitet. Lag
(BRT). Rapporterats. Den rättsliga grunden för databehandling är Infotv. Artikel 5.1 a och
artikel 3 6 (1) - (2) i ditt avtal.
Syftet med datahantering är:
Syftet med datahantering är att bekanta sig med de senaste och bästa erbjudandena
och erbjudanden. Observera att vi i nyhetsbrevet lägger annonser, inte bara för
datahanteraren, men även för andra företagsföreningar, men vi skickar inte vidare dina
personuppgifter till dem.
Räckvidd för hanterad data:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
Datalagringens varaktighet:
Innan samtycke från den berörda personen återkallas.

Datahantering för att skicka och visa personliga
annonser
Rättslig grund och rättslig grund för databehandling:
Bakgrunden till datahantering bygger på 2011 års lag CXII om informationsfrihet
av information och informationsfrihet. (Infotv.) Och lagen XLVIII av 2008 om de
grundläggande villkoren och begränsningarna för kommersiell reklamaktivitet.
Lag (BRT). Rapporterats. Den rättsliga grunden för databehandling är Infotv.
Artikel 5.1 a och artikel 3 6 (1) - (2) i ditt avtal.
Syftet med datahantering är:
Syftet med att hantera uppgifter är att leverera bästa i igazdó dina behov och
preferenser, personliga rekommendationer för dig.
Räckvidd för hanterad data:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
Datalagringens varaktighet:
Till dess samtycke återkallas.
Datahantering i samband med registrering
Rättslig grund och rättslig grund för databehandling:
Bakgrunden till datahantering bygger på 2011 års lag CXII om informationsfrihet
av information och informationsfrihet. (Infotv.) Och lag V 2013 på civillagen (CC).
Den rättsliga grunden för databehandling är Infotv. I enlighet med § 5.1 a.
Syftet med datahantering är:
lagra data som anges under registreringen av Data Manager kan ge bekväm
service (t.ex.. informationen berörda inte lämnas igen en annan gång för köp)
Räckvidd för hanterad data:
Under Controller hanterar datahantering för ditt namn, adress, telefonnummer,
e-postadress, produkten köpte och inköpsdatumet egenskaper.

Datalagringens varaktighet:
Till dess samtycke återkallas.

Ytterligare datahantering
Om den registeransvarige har för avsikt att genomföra ytterligare datahantering
ger det informeras i förväg om de relevanta omständigheter i datahantering
(datahantering och rättsliga bakgrunden av den rättsliga grunden, i syfte att
datahantering, omfattningen av de uppgifter som behandlas, hur länge
datahantering).
Vi informerar dig om att datakontrollörens lagstadgade skriftliga förfrågningar
om data måste vara uppfyllda av datahanteraren. Datahanteraren ansvarar för
att överföra data till Infotv. föra ett register (vilken myndighet, vilka
personuppgifter om vilken rättslig grund, när den överförs till Data Manager) i
enlighet med punkt (3), som ger information om innehållet i begäran av den
registeransvarige, utom när lagen utesluter informations - § 15 (2).

Ytterligare datahantering
Om datakontrollören önskar utföra ytterligare databehandling ska han / hon
tillhandahålla förhandsinformation om de relevanta omständigheterna i
datahanteringen (rättslig bakgrund och rättslig grund för datahantering, syftet
med datahantering, omfattning av behandlade data, varaktighet av
datahantering).
Vi informerar dig om att datakontrollörens lagstadgade skriftliga förfrågningar
om data måste vara uppfyllda av datahanteraren. Datahanteraren ansvarar för
att överföra data till Infotv. (2) - 3 § aktiebolagslagen som registrerar (vilken
myndighet, vilka personuppgifter, på vilken rättslig grund när den
registeransvarige har överförts), vars innehåll datakontrollören tillhandahåller
vid förfrågan, såvida inte hans / hennes uppgifter utesluts enligt lag.

Användningen av dataprocessorer och deras aktiviteter
relaterade till datahantering
Behandling av personuppgifter
Namn på dataprocessorn: Wunderhecke Kft.
Kontaktuppgifter för dataprocessorn: Telefonnummer: 0043/699 10 7007 10,
E-postadress: info.mirakelhacken@gmail.com
Dataprocessorn utför personuppgifter under ett skriftligt kontrakt med
datahanteraren. Du är inte behörig att få tillgång till personlig information.

Databehandlingsverksamhet relaterad till
godstransport
Dataprocessorns namn: PMP EXPRESS
Dataprocessorns placering: 4028 Debrecen, Attila tér 3.
Dataprocessorns telefonnummer: +36 52 310-184, +36 20 500 50 20
E-post till dataprocessorn: info@pmpexpress.hu
Dataprocessorn deltar i leveransen av de beställda varorna enligt ett skriftligt
avtal med Data Manager. Därefter kan databehandlaren hantera köparens
namn, adress och telefonnummer under varaktigheten av leveransen av de
beställda varorna och radera sedan omedelbart.

Datasäkerhetsåtgärder
Den Data Management förklarar att det har lämpliga säkerhetsåtgärder för att
skydda din personliga information från obehörig åtkomst, ändring, avslöjande,
utplåning eller förstöring, liksom oavsiktlig förstörelse och skador, samt bli
otillgänglig till följd av förändringar i den teknik som används mot.
Rättigheter som du har i datahantering

Inom ramen för datahanteringen har du rätt att
• Rätten till information,
• Rätten att rätta till data,
• rätten att radera data,
• rätten att blockera data,
• Rätten att protestera.
Du kan begära information från datakontrollanten angående hanteringen av
dina personuppgifter inom datahanteringsperioden. Data på kortast tid från
inlämnandet av ansökan, dock senast inom 25 dagar skriftligen och vara
begriplig informera dig om hanterade data, datahantering syfte, rättslig grund,
varaktighet och - om överföringen av data skedde - om vem och i vilket syfte
mottagna eller mottagna data.
Du kan begära datahanteraren att korrigera dina personuppgifter inom din
databehandlingstid. Din förfrågan kommer att behandlas av datakontrollanten
inom 15 dagar.
Du har möjlighet att begära radering av dina personuppgifter, som Data
Manager slutför inom 15 dagar. Den ångerrätt inte sträcker sig till Data Manager
när så krävs enligt lag för att lagra mer data, eller i fallet om någon av Infotv. I
enlighet med paragraf 6 punkt 5 har datakontrollanten rätt att fortsätta hantera
personuppgifter (t.ex. fakturering).
Du kan begära att datakontrollern låser ut personuppgifter om en permanent
borttagning av data skulle skada den registrerades legitima intressen.
Personuppgifter som är så låsta kan bara hanteras så länge som syftet med att
utesluta personuppgifter är utesluten.
Du kan göra invändningar mot hanteringen av din personliga information,
• Vid hantering eller behövs överföring av personuppgifter endast vid fullgöra en
rättslig förpliktelse som den registeransvarige eller registeransvarig,
uppgiftsinför eller berättigade intressen hos en tredje part, med undantag
tvångsvård och Infotv. Artikel 6.5
• Om användningen eller överföringen av personuppgifter görs för direkt
företagsförvärv, avhämtning eller vetenskaplig forskning utan ditt samtycke.

Controller av protest så snart som möjligt efter det att ansökan lämnats in, men
kommer att undersöka, inom 15 dagar, för att besluta om fördelarna med frågan
och informera dig skriftligen om sitt beslut. Om den registeransvarige inte
uppfyller begäran om rättelse, blockering eller radering berörda berättar de
faktiska och rättsliga skäl för att avslå ansökan om rättelse, blockering eller
radera en ansökan elektroniskt, inom 25 dagar efter mottagandet av den
skriftliga begäran eller samtycke.
Botemedel
Om du tror att Controller brutit något, lagstadgade bestämmelser om
databehandling eller underlåtit att uppfylla en begäran från den nationella
dataskydds och informationsfrihet myndigheten kan inleda
granskningsförfarandet för att eliminera olagliga datahantering underförstådda
(postadress: 1530. Budapest, Pf. 5, e- post: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Observera också att även i händelse av brott mot lagbestämmelser om
databehandling, eller om den registeransvarige har misslyckats med att uppfylla
begäran, kan du gå till domstol mot Data Manager.
Logga in i dataskyddsregistret
Infotv. , Datakontrollern måste registrera viss datahanteringsdata i
dataskyddsregistret.
Ändra sekretesspolicyen
Datakontrollanten förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy. När du
har tillämpat den här webbplatsen godkänner du den modifierade
sekretesspolicyen.
Konsumentinformation för 45/2014. (II.26.) Regeringsdekret
Information om köparens köprätt
Konsumenten kommer att vara 45/2014. (II.26.) Korm. Enligt § 20 har rätten till
tillbakadragande utan motivering. Konsumenten har rätt till återkallelse
a) När det gäller ett kontrakt för försäljning av en produkt
(aa) produkten,

ab) För försäljning av flera produkter, om produkterna levereras vid olika
tidpunkter, den senast tillförda produkten,
inom fjorton dagar efter det att konsumenten har mottagit eller av en tredje part
om sitt val av transportören annat än transportören.
Bestämmelserna i detta avsnitt påverkar inte konsumentens rätt att utnyttja den
ångerrätt som anges i denna paragraf mellan dagen för ingående av avtalet och
datumet för mottagandet av varorna.

Om konsumenten har gjort ett erbjudande att ingå avtalet har konsumenten rätt
att återkalla erbjudandet innan avtalet ingås, vilket upphör att gälla
kontraktsförpliktelsen att ingå avtalet.

Deklaration om återkallande, utövande av ångerrätt
eller upphörande av konsumenträtt
Konsumenten är 45/2014. (II 26..) Den rätt som avses i § 20 i förordningen, med
ett tydligt uttalande om detta, eller detta - och kan även laddas ner från
hemsidan - övning med ett prov meddelande till följande adress megküldéssel .:
Wunderhecke Ltd .; 8360. Keszthely, Kinizsi P. 66. HUNGARY.
info.mirakelhacken@gmail.com
Förklaringsmodell för återkallelse
Till: Wunderhecke Kft.
Adress: 8360. Keszthely, Kinizsi P. 66; Ungarn
Undertecknad / Vi försäkrar / förklara att jag tränar / praxis avbokning /
terminering min högra / vår rätt till följande produkt / s köp eller kontrakt för
tillhandahållande av följande tjänster i samband med:
Datum för kontrakt / datum för mottagande:
Namn på konsument (er):
Konsumentadress (er):

Köpeskillingen, hänvisas till följande bankkonto (i fallet med fyllning, om du vill
betala tillbaka köpesumman via banköverföring):

Underskrift av konsument (er): (enbart på deklaration på papper)
orsak
-----------------

Giltighet av konsumentintaget
Ångerrätten anses vara giltig vid den tidpunkt då konsumentens deklaration
skickas inom den 14 kalenderdagens tidsgräns.
Det är konsumentens ansvar att visa att han utnyttjat ångerrätten enligt denna
bestämmelse.
Säljaren ska bekräfta konsumentens återkallande intyg vid ankomsten till
elektroniska medier.
Försäljarens skyldigheter vid återkallande av konsumenten
Återbetalningsskyldighet för säljaren
Om konsumenten är 45/2014. (II.26.) Korm., Säljaren kommer att ersätta det
totala beloppet som betalas av konsumenten, inklusive kostnader som uppstår
vid leverans, inklusive leveransavgift inom fjorton dagar också. Observera att
denna bestämmelse inte gäller extrakostnaderna för att välja ett annat
transportmedel än det billigaste transportmedlet.
Sätt Säljaren ersätter sin skyldighet
A 45/2014. (II.26.) Korm., Säljaren återbetalar beloppet som återbetalas till
konsumenten på samma sätt som den betalningsmetod som användaren
använder. Med konsumentens samtycke kan Säljaren använda en annan
betalningsmetod för återbetalningen, men konsumenten får inte debiteras några
extra avgifter. På grund av en felaktig och / eller felaktig faktura eller postadress
som ges av Kunden är Säljaren inte ansvarig för ansvar.
Extra kostnader

Om konsumenten specifikt väljer ett annat transportsätt än det billigaste
standardmetoden för transport, är säljaren inte skyldig att ersätta de extra
kostnader som uppkommer. I så fall har vi återbetalningsskyldighet upp till
angivna allmänna fraktkostnader.

Rätt till kvarhållande
Säljaren ska hålla inne det belopp som en konsument tills konsumenten inte har
producerat tillbaka produkten eller inte bekräftat utan tvekan att du tillbaka; det
föregående datumet måste beaktas. Vi kan inte acceptera postmeddelanden
som skickas av oss.
Vid konsumentens återkallande eller uppsägning
Retur av produkten
Om konsumenten är 45/2014. (II. 26) stoppar enligt § 22 i statsrådets förordning
gör. Kontraktet ska ha produkten omedelbart och senast fjorton dagar från
anmälan om utträde för att gå tillbaka eller lämna över till säljaren av Säljaren
eller dess auktoriserad person för att ta emot produkten. Tidsfristen avkastning
anses uppfyllt om kunden skickar produkten innan deadline.
Bära kostnaderna för att returnera produkten
Konsumenten kommer att bära kostnaden för att returnera produkten.
Produkten måste returneras till Säljarens adress.
Konsumentens ansvar för avskrivningar
Konsumenten är ansvarig för värdeminskning på grund av användningen av mer
än vad som krävs användning av produkten natur, egenskaper och funktion för
att avgöra.
Undantagande av ångerrätten
Säljaren påminner dig uttryckligen om att du inte får utöva din avbeställningsrätt
enligt 29 § dekret 45/2014 (II.26.). (1), särskilt i de fall som avses i led c och e: "När
det gäller icke-prefabricerade produkter som framställs på konsumentens
begäran eller uttrycklig begäran eller i fråga om en produkt som klart
identifierats av konsumenten utmäts personen; "Vid en sluten

förpackningsprodukt som inte kan återlämnas efter det att den släppts efter
utsläpp av hälso- och hygienskäl.
Försäkran om garanti, produktgaranti, garanti
Nuvarande punkt i konsumentmeddelandet gjordes enligt 9 § 3 § förordning nr
45/2014 (II.26.), Med tillämpning av bilaga 3 till regeringens dekret 45/2014
(II.26.).
en garanti
I vilket fall har du rätt att använda garantin?
Om en säljare misslyckas med att göra det kan du göra anspråk på säljaren i
enlighet med civillagen.
Vilka rättigheter har du för ditt garantianspråk?
Du kan, efter eget val, ha följande försäkringskrav:
Du kan begära en ersättning eller ersättning om inte ditt krav är uppfyllt eller om
du skulle ha en oproportionerlig extra kostnad för säljaren för eventuella andra
krav du kan ha. Om du inte har begärt eller begärt reparation eller ersättning,
kan du begära en proportionell leverans av ersättningen eller du kan rätta
misstaget på Säljarens bekostnad, eller du kan reparera eller på annat sätt
reparera eller, i det senare fallet, säga upp ditt kontrakt.
Du kan också byta från ett av dina kvalificerade bevis på försäkring till en annan,
men du kommer att bära kostnaden för migreringen, om inte det är motiverat
eller om säljaren har orsakat orsak.
Vad är din tidsfrist för att validera ditt fordringsfordran?
Du är skyldig att rapportera felet omedelbart efter upptäckten, men senast inom
två månader efter upptäckten av felet. Observera samtidigt att bortom den
tvååriga preskriptionstiden från kontraktets utförande, kommer du inte längre
kunna fullgöra dina garantierättigheter.
Till vem kan du genomdriva ditt fordringsfordran?
Du kan tillämpa ditt garantianspråk mot säljaren.
Vilka andra villkor måste du genomdriva dina garantierättigheter?

Inom sex månader efter det att ditt krav har fullföljts finns det inget annat villkor
för att verkställa ditt fordringsanspråk utöver felets leverans om du bevisar att
produkten eller tjänsten har tillhandahållits av säljaren. Men efter sex månader
från leveransdatumet måste du bevisa att den fel du upptäckt redan har inträffat
vid leverans.

Produktgarantier
I vilket fall kan du leva med din produktgaranti rätt?
I händelse av en defekt i varan (produkt) kan du, enligt ditt val, kräva
garantianspråk eller anspråk på produkt.
Vilka rättigheter har du på din produktgarantianspråk?
Som en produktgaranti kan du bara begära reparation eller byte av den defekta
produkten.
I vilka fall anses produkten vara defekt?
Produkten är defekt om den inte uppfyller gällande kvalitetskrav när den släpps
ut på marknaden eller om den inte har de egenskaper som tillverkaren angett.
Vad är din tidsfrist för att validera dina produktkrav?
Du kan validera ditt produktansvarskrav inom två år efter det att produkten
släppts ut på marknaden av tillverkaren. Efter denna tidsfrist kommer han att
förlora sin rättighet.
Till vem och på vilka andra villkor kan du göra anspråk på ditt
produktgarantianspråk?
Du får endast hävda dina produktkrav mot tillverkaren eller distributören av den
rörliga produkten. Du måste bevisa produktens defekt vid anspråk på
produktansvar.
I vilket fall är tillverkaren (distributören) befriad från sin produktansvar?
Tillverkaren (distributören) är endast befriad från sin produktansvarsskyldighet
om han kan bevisa att

• Produkten har tillverkats eller släppts ut på marknaden för ickeaffärsverksamhet, eller
• Felet kunde inte identifieras vid tidpunkten för att produkten släpptes ut på
marknaden enligt den senaste tekniken och den senaste tekniken
• Produktfel härstammar från tillämpningen av ett lagstadgat eller obligatoriskt
regelverkskrav.
Tillverkaren (distributören) har tillräckliga bevis för att motivera undantaget.
Jag vill påminna dig om att du på grund av samma fel inte kan genomföra
garanti- och garantianspråk samtidigt och samtidigt. Om en framgångsrik
validering av ditt produktgarantianspråk uppstår kan du dock kräva
garantianspråk för den ersatta produkten eller den del som reparerats till
tillverkaren.

Garanti
I vilket fall kan du utöva din rätt till en garanti?
Vid felaktig prestation är entreprenören skyldig att betala garantin.
Vilka rättigheter och tidslinjer har du på garantibasis?
I enlighet med regeringens dekret 151/2003 om vissa obligatoriska
konsumentvaror, (IX.22.) I regeringens dekret definieras de obligatoriska
garantisakorna. När det gäller Produkter som inte omfattas av detta schema,
garanterar Säljaren inte. Garantinställningen kan verkställas inom
garantiperioden. Om skyldighet garanten har rätt att ringa - en rimlig tid - inte
överensstämmer med garantin hävdar att det kan utnyttjas inom tre månader
från utgången av den tidsfrist som angavs i samtalet innan en domstol om
garantitiden har gått ut. Underlåtenhet att följa denna tidsfrist resulterar i förlust
av rättigheter. För att upprätthålla garantianslaget bör andra regler om utövande
av försörjningsrättigheter tillämpas i enlighet med detta. Garantiperioden är ett
år. Underlåtenhet att följa denna tidsfrist resulterar i förlust av rättigheter.
Garantiperioden är överföringen av konsumentvarorna till konsumenten eller
om idrifttagningen utförs av företaget eller dess agent från och med datumet för

idrifttagande. Var god kontakta tillverkaren för eventuella garantianspråk utöver
ett år.
Obligatoriska fall av garanti:
1. Hushållsapparater över 10 000 Ft försäljningspriserna, i synnerhet kylskåp,
frysar, kombination kylskåp, elektrisk spis, tvättmaskin, centrifug, torktumlare
och vilken som helst kombination, diskmaskin, järn, vattenkokare, uppvärmning,
luftkonditionering och annan ventilationsutrustning plantera dem, dammsugare,
ångrengöring, mattrengöringsmaskin, golvvaskmaskin, symaskin, stickmaskin,
elpanna, pump;
köra andra el Kocken 10 000 Ft ovan försäljningspriset, särskilt mikrovågsugn,
brödrost, brödrost, kaffebryggare, espressomaskin, vattenkokare, mixer, grill,
fritösen, våffla, munk, våffla, smörgåsgrillen, elektrisk grill, elektrisk pizzaugn,
rotyogtatófazék elektriska, elektrisk stekpanna, elektrisk popcorn maker,
elektrisk kontakt grill, grillspett, mini spis, ris spis, köks nudlar, ägg spis, ångare,
konvektion köksredskap, frukter torktumlare;
3. gasanordningar över 10 000 euro försäljningspris, särskilt spis, konvektor, gas
ugn, gas varmvattenberedare, gasgrill, gázzsámoly, gasugn, gázperzselő, gas
lampor;
4. motoriserade trädgårdsprodukter och icke-motoriserade trädgårdsredskap
över 10 000 euro försäljningspriset, särskilt rorkult, gräsklippare, gräsklippare,
push-typ gräsklippare;
5. Motoriserade handverktyg över försäljningspriset på $ 10, i synnerhet
motorsåg, borr, slagborr, hörnkvarn, cirkelsåg, planer;
6. Medicinska hjälpmedel och apparater för minst ett års leverans och
solglasögon över försäljningspriset på $ 10;
7. Hälsovårdsprodukter och apparater över försäljningspriset på 10 000 HUF, i
synnerhet elektromagnetisk massager, magnetisk produkt, fototerapi
8. transportutrustning 10 000 Ft ovan försäljningspriset, särskilt cyklar, elektriska
cyklar, elektriska skotrar, fyrhjulingar, motorcyklar, mopeder, bilar, husbilar,
husvagnar, husbil släpvagn, släpvagn;
9. Motorfordon över försäljningspriset på 10 000 Ft;

10 barnavårdsartiklar över 10 000 euro försäljningspriset, särskilt pelenkázó- och
mosdató stativ, barnvagn, barnstol monterad tweeter och ett bord, en
bilbarnstol;
11. Barnövervakningsutrustning över försäljningspriset på 10 000 HUF, inklusive
särskilt respiratorisk övervakning, hjärtfrekvensmätare, bebisövervakare;
12. Leksaker, leksaker och liknande leksaker för inomhus- och utomhusbruk för
hemanvändning över försäljningspriset på $ 10;
13. Belysningsprodukter över 10 000 Ft över försäljningspriset, i synnerhet
glödlampor, ljuskällor;
Säkerhetslarm och signalutrustning 14 över försäljningspriset på 10 000 Ft;
15. Elektronisk kommunikation terminalutrustning över 10 000 euro
försäljningspris, särskilt telefoner, mobiltelefoner, faxar, multifunktionella
enheter;
16. Telekommunikationsapparater över ett försäljningspris på 10 000 HUF, i
synnerhet telefonsvarare, högtalare satellit och AM Micro antennsystem och
deras komponenter, TV-apparater, projektorer, video, radio, radio, väckarklocka,
satellitpositionering, skivspelare, tejp och kassettspelare, CD-brännare och
spelare, DVD-inspelare och spelare, spelkonsol, Blu-ray spelare och författare,
desktop mediaspelare, personliga ljudsystem, skivspelare, förstärkare, högtalare,
högtalare, mikrofon och hörlurar, headset;
17 IT-utrustning över 10 000 euro försäljningspriset, särskilt stationär dator,
laptop, Notisblocket, tablet, PDA, bildskärm, skrivare, skanner, kamera, film och
ljud inspelning kameror, videokameror och videokameror, röstinspelare,
fotoskrivare, film och diaszkenner, MP3 och MP4-spelare, bärbara mediaspelare,
penna driva, minneskort, batteriladdare, miniräknare, fickräknare;
18. kontorsutrustning över 10 000 euro försäljningspriset, särskilt
dokumentförstörare, kopiator, laminator;
19 overhead-projektorer och filmutrustning 10 000 Ft försäljningspriset ovan,
särskilt den overhead filmen och film förstoringsglas, filmelőhívó- och
filmbearbetningsutrustning;
20 optisk utrustning 10 000 Ft ovan försäljningspriset, särskilt teleskop, kikare,
mikroskop, teleskop;

21. musikinstrument över försäljningspriset på $ 10.000;
22. Klockor och smycken över 10 000 Ft försäljningspris
23. Inomhus- och utomhusmöbler, madrasser över försäljningspriset på 10 000
Ft;
24 meter, generatorer, nätaggregat över 10 000 ft försäljningspris;
25. skjutvapen över försäljningspriset på 10 000 Ft;
26. Sportutrustning, jakt och fiskeutrustning över försäljningspriset på 10 000
HUF.
27. Elektrisk utrustning för skönhetsvård över försäljningspriset på 10 000 HUF, i
synnerhet hårtorkar, hår styling, hårklippare, epilatorer, elektriska rakhyvlar;
28. Dofter av ädla och halvvärda pälskinn över försäljningspriset på 50 000 Ft;
29. Tillbehör och komponenter i produkterna från ovan nämnda produktgrupper
över försäljningspriset på $ 10 000. "

När kommer säljaren att bli befriad från ansvar?
Säljaren är endast befriad från garantiansvaret om han eller hon bevisar att
orsaken till felet inträffade efter leveransen.
Observera att du på grund av samma misslyckande inte kan göra anspråk på
garanti- och garantianspråk, garantianspråk och garantikrav samtidigt eller
samtidigt, annars kommer du att omfattas av garantiansvar oberoende av
garantiansvar.

Förklaringsmodell för återkallelse

Till: Wunderhecke. Kft.
(adress: 8360. Keszthely, Kinizsi P. u. 66. UNGARN e-post:
info.mirakelhacken@gmail.com)
Jag, undertecknad, härmed förklara att jag övar / utövar min ångerrätt /
uppsägning / rätt till försäljning av följande produkter eller kontraktet för
tillhandahållande av följande tjänster:
..............................................................................................................................................
........ ................................................
Avtalsdatum / tidpunkt för mottagande: ..................................................................
Namn på konsument (er): .............................................................................................
Konsumentadress (er): .............................................................................................
Vänligen returnera inköpspriset till följande bankkontonummer (fyll i om du vill
returnera köpeskillingen med banköverföring):
..............................................................................................................................................
........ ....................................
Underskrift av konsument (er): (enbart på deklaration på papper)
.............................................................................................

