Všeobecné obchodní podmínky.
Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky (VOP) obsahují podmínky a pravidla používání internetového obchodu multimaterialcutter.eu (dále jen
Webshop).
majitel a provozovatel Webshopu: Digit Bt.
IČO: 01-06-119209
sídlo: 1112 Budapest, Botfalu utca 7, Maďarska
DIČ: HU29823178
elektronický kontakt: digit@digit.hu
korespondenční adresa: 1112 Budapest, Botfalu utca 7, Maďarska
Smluvní podmínky se řídí zákony Maďarska.
Uživatel služeb poskytovaných Webshopem závazně pro sebe přijímá ustanovení uvedená v těchto podmínkách.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SLUŽEB WEBSHOPU
V případě služby Webshop je kupní smlouva uzavřena potvrzením objednávky kupujícího provozovatelem s tím, že si provozovatel
ponechává vlastnické právo k produktu, dokud nebude uhrazena kupní cena.
Smlouva podle tohoto bodu se považuje za písemnou, jejímž jazykem je maďarština Smlouva nebude zaregistrována.
Ve Webshopu jsme uvedli čisté (bez DPH) a hrubé (s DPH) ceny v nastavené měně.
Obrázky zobrazené ve Webshopu jsou ilustrace a mohou se lišit od reality.
Kontakt probíhá vždy písemně. Za písemný kontakt se považuje také e-mail.

PRÁVA, POVINNOSTI PROVOZOVATELE A KUPUJÍCÍHO
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit ceny uvedené ve Webshopu. Změna ceny nabude platnosti zveřejněním na domovských
stránkách.
Provozovatel zaručuje, že případná změna ceny, ke které může dojít po zadání objednávky Kupujícím, nebude mít vliv na kupní cenu
objednaných produktů.
Provozovatel nenese odpovědnost za nesprávně uvedenou cenu, navzdory své pečlivosti, jako jsou chyby při zadávání údajů, ani za
zjevně chybnou, nereálnou cenu, která se výrazně liší od známé ceny produktu. V takových případech není provozovatel povinen
poskytnout produkt za nesprávnou cenu uvedenou ve Webshopu, ale v potvrzení objednávky nabídne doručení za skutečnou cenu, na
základě které si zákazník produkt objedná za skutečnou cenu, nebo od koupě odstoupí, a to bez jakýchkoliv nepříznivých právních
následků, resp. závazků.
Provozovatel předá vystavenou fakturu kupujícímu při dodání produktu, nebo v některých případech zašle fakturu na poštovní adresu
Kupujícího nebo ji předá jako přílohu e-mailem. Provozovatel neodpovídá za chyby, škody a jejich důsledky související s příčinou
mimo jeho kontrolu (jako je technická porucha nebo výpadek v síti internetu).
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