Adatkezelési tájékoztató
webáruház üzemeltetőjének pontos, jogszabályok által meghatározott
adatai:
Cégnév: DrS-Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15.
Cégjegyzékszám: 08-09-016163, Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság cégbírósága
Adószám: 14269048-2-08
Levélcím: 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15.
Telefon: +3630 301-7261
Fax: +3696 313-995
E- mail: info (kukac)drs-floor.hu

A Szerződés, és a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
A DrS-Floor Kft. webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés
tárgyát.
A szerződés a vásárló által a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése elküldésével (ajánlat) és annak a
DrS-Floor Kft. általi visszaigazolásával (ajánlat elfogadása) lép életbe. Egyéb formában (telefonon, e- mailen keresztül)
rendelést leadni a pontos kiszolgálás érdekében nem lehetséges.
A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül. A megkötött szerződés nem minősül írásba
foglalt szerződésnek, s nem kerül iktatásra, utólagosan nem férhető hozzá, magatartási kódexre nem utal. A szerződés
nyelve magyar.
Ide kattintva az ÁSZF letölthető számítógépre pdf formátumban és kinyomtatható.
A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásában találja meg részletesen. Kérjük,
hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék, melyre szükségük van.
Adott esetben kérjék a DrS-Floor Kft. segítségét a 0630 301-7261-es számon, vagy az info(kukac)drs-floor.hu e- mail címen. Adott
termékek használata veszélyeket rejthet magában a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújtanak, tájékoztatnak.
A honlapon feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A DrS-Floor Kft. fenntartja a jogot azonos termék esetén más
csomagolási típussal való helyettesítésre.
A vételár (a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár), illetve a kiszállítás díja mindig bruttó (az Általános Forgalmi Adót
tartalmazó) ár, törvényes magyar fizetőeszközben megadva (forint).
(A több darabos kiszerelésű egységcsomagoknál a műszaki paraméterek első sorában található az 1 db- ra vonatkozó
egységár. Amennyiben az adott termékre mennyiségi kedvezményt biztosítunk, úgy a kedvezmény fül alatt találja az
adott mennyiségre vonatkozó, bruttó árakat. A mennyiségi kedvezmények befolyásolhatják az 1 db- ra vonatkozó
feltüntetett bruttó egységárat.)
Az akciós és mennyiségi kedvezményes árak nem befolyásolják a termék esetleges jótállási feltételeit.

