Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek
(Hatályos 2014.06.23-tól)
A Balogh Lászlóné tulajdonába tartozó Vágott Baromfi nevet viselő webáruház
és/vagy honlap (http://vagottbaromfi.com/) böngészésével és használatával Ön
kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelölt honlap termékeire vonatkozó szerződési
feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!
Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja. A jelen felhasználási feltételek
hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.
Üzemeltetői adatok







Vállalkozás neve: Balogh Lászlóné EV (Vágott Baromfi)
Székhely: 2083 Solymár, Mátyás király u. 13.
Adószám: 49970320-2-33
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: info@vagottbaromfi.com
Telefon: +3626/360-167

Megvásárolható termékek köre
A webáruház jelenleg inaktív. A honlap csak tájékoztató jellegű, kizárólag
SZEMÉLYES vásárlásra van lehetőség. A termékeknél megjelenített képek csak
illusztrációk, a valóságtól olykor eltérhetnek.
A megjelenített termékek kizárólag solymári üzletünkben személyesen
vásárolhatóak meg. Ajánlott azonban előrendelni, melyet személyesen, telefonon vagy
e-mailben célszerű megtenni. Áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák.
Az előrendelés folyamata
A megrendelés telefonon, vagy e-mailben munkanapokon 7:00 órától 17:00 óráig,
szombaton 7:00 órától 13:00 óráig történik. A vásárlás menete hasonló
időintervallumban lehetséges.
Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek, melyben
található rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban
elérhetőségeink bármelyikén.
Regisztráció/Feliratkozás
Ajánlott a hírlevélre feliratkozni, hogy értesüljön webáruházunk indulásáról. Hírlevél
kérése felhasználói regisztráció nélkül is lehetséges. A Feliratkozás előnye, hogy a
Feliratkozó rendszeres e-mailes értesítést kaphat vállalkozásunkkal kapcsolatos
újdonságokról; továbbá, mennyiben webáruházunk aktív lesz és legközelebb is
szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, több
szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon
követheti.

A Feliratkozás nem vesz igénybe 1 percnél több időt és ezzel segíti statisztikáinkat. A
regisztráció a webáruház aktiválásával lesz elérhető, melyről az eddig Feliratkozók
hírlevelet kapnak.
Adatkezelés
Az webáruház használata és a regisztráció során rendelkezésére
bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére
nem adjuk át.
A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log
fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a
meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de
statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is
úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének
azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.
Későbbiekben a webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k
használatát engedélyezni szükséges, e nélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.
A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban
előírt módon és ideig tárolásra kerül.
Adatainak törlését a rendszerből, azok módosítását bármikor írásban vagy szóban
kérheti, de ettől független módon minden további nélkül törölheti magát az
esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül, hogy regisztrációja törlésre
kerülne, de utóbbi is kérésére törölhető. A hírlevélről levélben, e-mailben,
személyesen, vagy a honlap alján található „Leiratkozás” link segítségével
tud leiratkozni. A "Feliratkozás" hasonlóképpen történik.
Kellemes böngészést kívánunk honlapunkon!
Balogh Lászlóné
Üzletvezető
2014.06.23.

