Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Parafashop.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap)
elérhető szolgáltatások igénybevételének bármely személy (továbbiakban: Fogyasztó) által történő használatának feltételeit.
A szükséges egyéb tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető további tájékoztató anyagok nyújtják. A
Parafashop.hu web-áruház az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a „távollévők között kötött”
szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján működik.
A Fogyasztó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat!
A Honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar. A szerződés kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat a Padlóplusz Kft. nem iktatja és később nem kereshető vissza.
A Honlapon történő megrendelés leadásával Ön a Padlóplusz Kft. vásárlója lesz.

2. A Szolgáltató
A parafashop.hu oldalon szolgáltatásokat nyújtó Vállalkozás adatai Cégnév: Padlóplusz Kft.
Székhely: 1185 Budapest, Feszty Árpád u. 5.
Fióktelep: 2200 Vecsés, Üllői útv 812.
Képviselő neve: Horváth Imre
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-366457
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Cégbíróság
Adószám: 12000708-2-43
Statisztikai szám:
Közösségi adószám:
Számlavezető pénzintézet:
Számlaszám: 12011856-01551454-00100004
E-mail cím: padloplusz@parafatermekek.hu
Telefonszám: +36 20 939 08 62
Ügyfélszolgálat ideje: hétfő-péntek 9-17, szombat 9-12-ig
A parafashop.hu oldal tárhely szolgáltatójának adataiCégnév: Intronet Kft.
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u.3. a/3.
Cégjegyzékszám: 01-09-720082
Telefon +36 (70) 317-4482
Telefon +36 (1) 700-4242
E-mail: info@intronet.hu
Domain: www.intronet.hu

3. A honlapon folytatott tevékenység
Parafából készült termékek-, parafa fal és padlóburkolatok-, felületek parafa anyaggal történő burkoláshoz és burkolt parafa felületek
kezeléséhez szükséges termékek valamint kapcsolódó - burkolási és kiegészítő szakmunkák, mint szolgáltatások értékesítése.

4. Felhasználási feltételek
4.1
A Fogyasztó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a Vállalkozó nem vállal felelősséget a használat
során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.
A Vállalkozó kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért, a Fogyasztó teljes mértékben és
kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Fogyasztó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem
közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Fogyasztók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Vállalkozó jogosult, de
nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Vállalkozó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység
folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.
4.2.
A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni,
módosítani, terjeszteni tilos!
A Parafashop.hu honlapon található képek, cikkek, videó anyagok, dokumentumok a Vállalkozónak vagy üzleti partnereinek szellemi
tulajdonát képezik. Tilos a közölt anyagok írásos engedély nélküli továbbközlése, értékesítése, módosítása, de saját használatra az
Ön számítógépén azokat tárolhatja, kinyomtathatja.

5. A honlapon történő vásárlás
A vásárlás technikai lépései
1. Termék(ek) Kosárba helyezése
2. Kosár módosítása és ellenőrzése
3. Adatok megadása és regisztráció
Kapcsolattartó elérhetőségei
A Számlázási név/cím megadása

A Szállítási név/cím megadása
Fizetési mód választása
Szállítási mód választása
1.
2.
3.
4.
5.

Rendelés visszaigazolása
Rendelés megerősítése
Előre utalással történő fizetés
Szállítás a megadott címre
Utánvéttel történő fizetés

Az elektronikus szerződésben, illetve a szerződés megkötése és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.
A szerződés a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A Megrendelés elküldésével és a megrendelés e-mailen történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján
távollévők közötti szerződés jön létre a Padlóplusz Kft., (székhely: 1185 Budapest, Feszty Árpád u. 5.) mint Vállalkozó, valamint a
Fogyasztó között az alábbi feltételek szerint:
A szerződés, a visszaigazolt megrendelés Fogyasztó által történő megerősítésével jön létre!
A Vállalkozó köteles futárszolgálat útján a Fogyasztó által a megrendelő űrlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási
címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul email vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Fogyasztóval a továbbiak egyeztetése érdekében.
Fogyasztó köteles az általa feladott megrendelő űrlapon megjelölt fizetési mód szerint a Szállító által küldött visszaigazoláson
feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit nem tartalmazza – kifizetni és a Szállító által a megadott
címre kiszállíttatott termékeket átvenni.
A Fogyasztónak jogában áll, hogy a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elálljon. Ez esetben az elállás
okán a Fogyasztónak fizetési kötelezettsége nincs, azonban a lemondást telefonon és írásban is jeleznie kell az alábbi
elérhetőségeken:
Név: Padlóplusz Kft.
Levelezési cím: 1185 Budapest, Feszty Árpád u. 5.
Telefonszám: 20 944 1269
E-mail cím: info@parafashop.hu

6. Elállási jog
6.1 Elállási jog és érvényesítése, kizáró okok
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre
vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat
címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).
A Fogyasztónak jogában áll a terméknek, több termék szolgáltatásakor - az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az
általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) naptári napon belül a
szerződéstől indokolás nélkül elállni.
A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni - postán ÉS
elektronikus úton küldött levél útján - a Vállalkozó jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségeire.
Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Vállalkozó
részére.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári
napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Vállalkozónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét
veszi figyelembe a Vállalkozó a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy
hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban leírtaknak megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a
Vállalkozó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Vállalkozó 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül,
de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a
Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Így tehát az áru
visszaküldésének költségei a Fogyasztó terhelik. A Vállalkozónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. Az
ellenérték legkésőbb 30 napon belül kerül visszafizetésre az esetleges költségek levonása után.
A Vállalkozó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett)
költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Vállalkozó által felkínált, legolcsóbb
szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
A Padlóplusz Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését! A Fogyasztó kizárólag akkor
vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be (pl. gyári csomagolás megbontása).
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Vállalkozó, kivéve, ha a
Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a
Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszaküldéshez kérjük mellékelni a számlát, valamint az ellenérték visszafizetésére szolgáló bankszámlaszámot, illetve címet,
nevet és telefonszámot. Ezen adatok hiányában a visszaküldést nem áll módunkban figyelembe venni. A terméket eredeti
csomagolásban, sérülésmentes állapotban kell visszajuttatni a Vállalkozó részére.
A Vállalkozó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta
hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Vállalkozó a korábbi időpontot veszi figyelembe.
6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Vállalkozó a teljesítést a
Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette (lemond), hogy a szolgáltatás egészének
teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Vállalkozó
elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem
küldhető vissza.
Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Vállalkozó a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási
vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

7. Szavatosság
7.1. Kellékszavatosság
A Fogyasztó a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
A Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti kellékszavatossági igényeit, azokért a
termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó az
átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.
A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet Kijavítást vagy Kicserélést, kivéve, ha
ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a Kijavítást vagy a Kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a
szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Fogyasztó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2)
hónapon belül közölni. A Fogyasztó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a
teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen.
A Vállalkozó csak akkor mentesül a kellékszavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a
Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Vállalkozó nem köteles a Fogyasztó kifogásának helyt adni,
ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye.
A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania,
hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.
7.2. Termékszavatosság
Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztó – választása szerint –
Kellékszavatossági vagy Termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás
termék kijavítását vagy kicserélésétkérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig,
ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt
áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.
A Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék
hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.
A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Név: Padlóplusz Kft.
Levelezési cím: 1185 Budapest, Feszty Árpád u. 5.
Telefonszám: +36 20 944 1269
E-mail cím: info@parafashop.hu

8. Jogérvényesítési lehetőségek
8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Fogyasztó a termékkel vagy
elérhetőségeken terjesztheti elő:

a

Vállalkozó

tevékenységével

kapcsolatos

fogyasztói

kifogásait

az

alábbi

Név: Padlóplusz Kft.
Levelezési cím: 1185 Budapest, Feszty Árpád u. 5.
Telefonszám: +36 20 944 1269
E-mail cím: info@parafashop.hu
A Vállalkozó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs
lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Vállalkozó a panaszról
jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni.
A Vállalkozó a jegyzőkönyv egy példányát köteles a Fogyasztónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett
írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
A Vállalkozó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak
legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Vállalkozó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Vállalkozó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben

egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
A Vállalkozó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a
postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén a Vállalkozó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Fogyasztót.
8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Vállalkozó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Vállalkozóval való tárgyalások során nem
rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság , 1088 Budapest, József krt. 6., www.nfh.hu
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
....Pest.....Megyei Békéltető Testület
Címe:2330 Dunaharaszti Fő utca 266
Telefonszáma: 06-24-531-210
Név: ................ E-mail cím: ...............
Bírósági eljárás kezdeményezése

9. Egyéb
9.1. ÁSZF, árak módosítása
A Vállalkozó az érvényben lévő Általános Szerződési Feltételeket, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat
nem visszamenőleges hatállyal, bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az
életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.
A termékeknél szereplő árak, minden esetben bruttó - fogyasztói árak, amelyek már az általános forgalmi adót is tartalmazzák és
jogosultság esetén igénybe vehető kedvezményekkel csökkenthetőek, bruttó értékben. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen
árajánlattételnek.
A Vállalkozó bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a parafashop.hu áruházban történt megjelenés
időpontjától lép hatályba, de folyamatban lévő teljesítésre nem vonatkozik.
9.2. Technikai korlátok
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Fogyasztó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását,
különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Vállalkozót nem terheli felelősség ha bármilyen működési
hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.
A Vállalkozó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat.
Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a parafashop.hu áruház akadálytalan működését és az
ott történő vásárlást.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
Bármely szoftver nem megfelelő működése.
Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
A Vállalkozó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a parafashop.hu áruházhoz való
csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.
A Vállalkozó bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és/vagy a parafashop.hu webáruházat, bármikor,
értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét. A Vállalkozó nem vonható
felelősségre, ha így tesz.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a parafashop.hu áruházban. Bármely
vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti az ÁSZF-t, a Vállalkozó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja
regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.
Az esetleges elírásokért, a gyártótól származó információkra alapozott, de téves adatokért nem vállalunk felelősséget! A megjelenített
termék képek csak illusztrációként szerepelnek, és eltérhetnek a valóságtól.
9.3. Adatvédelmi szabályzat
A szolgáltató adatvédelmi
tab=privacy_policy ...

szabályzata

a

következő

címen

érhető

el:

http://www.parafashop.hu/shop_help.php?

A Vállalkozó adatkezelési tevékenysége az 1992. évi LXIII. tv. 29. § törvény értelmében az alábbi azonosítószám alatt kerültek
nyilvántartásba:
Webáruház üzemeltetés:
Regisztráció, hírlevél és Direkt Marketing:
A honlapon keresztül gyűjtött adatokat a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
Minden vásárlónak joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely vagy akár az összes általa megadott információt, adatot.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépése: A parafashop.hu oldal vásárlásra elérhetővé tételekor - azonnal.

