tokyoplaza.hu
Házhozszállítás

Szállítási és fizetési feltételek:
Jelenleg bankártyával történő fizetés nem lehetséges áruházunkban, a rendelés összegét kézhezvételkor a futárnak kell
átadni.
Fizetési mód: Futárszolgálat (5 munkanapos):
5 kilogrammig 2000 forint,
10 kilogrammig 2400 forint az utánvétel,
20 kilogrammig 2800 forint,
30 kilogrammig 3700 forint az utánvételi dij.
Egy csomag maximum 30 kilogrammot tartalmazhat.
Ha ennél nehezebb a csomag, akkor azt csak két csomagban tudjuk küldeni.
Fagyasztott és hűtött árut nem szállítunk.

BELÉPÉS A WEBSHOPBA!

Felhasználási feltételek

A boltra vonatkozó felhasználási feltételeket találja ezen az oldalon.
Örömmel üdvözöljük a http://www.tokyoplaza.hu Webáruház vásárlói
Az eladó adatai
JU YOUNG KFT.
Cím: 1025 Bp. Törökvész út 87-91

között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené az alábbi

Cégjegyzékszám: 01-09-729871
Adószám: 13332471-2-41
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: 4947/2005
Telefonszám: 06-413-19-06, 06-30-851-6498
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
1. A
http://www.tokyoplaza.hu Webáruházban történő vásárlás elektronikus
úton történik, Interneten keresztül a http://www
2. A http://www.tokyoplaza.hu Webáruházban
mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik, és a
rendeléss

3. REGISZTRÁCIÓ
(a regisztrációról bővebben)
1. A
http://www.tokyoplaza.hu Webáruház bármely szolgáltatásában korábban
már regisztrált felhasználók ugyanazzal az az
2. Amennyiben
a vásárló a http://www.tokyoplaza.hu Webáruház egyetlen
szolgáltatásában sincs regisztrálva, a vásárlást me
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3. Bármelyik

jelentkezési lapot, amelyik téves vagy nem valós adatot tartalmaz,

érvénytelennek nyilvánítjuk, és a Ju Young

4. A BEMUTATOTT TERMÉKEK
1. A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen.
2. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is.

3. GARANCIA, SZAVATOSSÁG
1. Az
eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a
hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági idő
2. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.
3. Az
egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek
tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egy
4. A http://www.tokyoplaza.hu Webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.
5. Az
eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben javítja, illetve
cseréli ki, ha annak hibája bizonyítottan az eladó

6. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS(a rendelésről bővebben)
1. A
http://www.tokyoplaza.hu Webáruházban történt rendeléssel a vásárló
kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen üzl
2. A
http://www.tokyoplaza.hu Webáruházban történt vásárlást követően a
vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek (Po
3. Terméket külföldre nem áll módunkban szállítani.
4. Amennyiben
kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a
szállító értesítést hagy, majd egy alkalommal
5. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
1. A
vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző

24 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényé

2. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
1. A
http://www.tokyoplaza.hu Webáruházban való vásárlás feltételezi a
vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlá
2. A Ju Young Kft. semmilyen
módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt,
bármilyen okból is következ
1. Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
2. Bármilyen
működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a
http://www.tokyoplaza.hu Webáruház akadál
3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
4. Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.
6. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

7. A Ju Young Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen
közvetett vagy közvetlen kárért, ami a http://www.tokyoplaza.hu
8. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
9. Egyedül
a vásárló felelős a http://www.tokyoplaza.hu Webáruházhoz való
kapcsolódásáért és a http://www.tokyoplaza.hu
10. A Ju Young Kft. nem vonható
felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen
eseménnyel kapcsolatos
11. A
Ju Young Kft. bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen
árat, határidőt. A változás a http://www.tokyoplaza.hu W
12. A Ju Young Kft. bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás
feltételeit és szabályait és / vagy a http://www.tokyoplaza.hu
13. Bármely
módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online
megtalálható a http://www.tokyoplaza.hu
14. Abban az esetben, ha a vásárló
bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Ju Young Kft.
szabadon érvénytelennek ny

15. SZEMÉLYES ADATOK
1. A
résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény
hatályos szabályozásának értelmében történik. M
2. A Ju Young Kft. a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés
feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja,
3. Külön
rendelkezés hiányában a Ju Young Kft. a regisztrációnál
megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiró
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