Jogi nyilatkozat

A weboldalt a Díszkert Kft. üzemelteti.
Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jogi
nyilatkozatunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben
minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház
működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések
esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!
Az általunk kínált termékek az alábbi kategóriákba sorolhatók:
Dísznövények: örökzöldek, lombos fák, cserjék, évelők, vizinövények
Tápoldatok, műtrágyák: folyékony tápoldatok, szilárd műtrágyák
Vetőmagok: fűmag
Virágföldek: marhatrágya, virágföldek
Öntözéstechnika: öntözőrendszer alkatrészek
Kiegészítők: haleledel, madáretetők, kopogtatók, virágfuttatók, edények

Általános Felelősség Korlátozás
A Díszkert Kft. oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve
használhatja. A Díszkert Kft. az oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő
tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen
állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a
felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel
járó kárért felelősséget nem vállal.
Adatvédelem
A Díszkert Kft. minden olyan személyes adatot, mely a weboldalak használata során
tudomására jut, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön személyes adatait
eljuttatja a Díszkert Kft-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat a Díszkert Kft. - a
szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa - és kezelje (postázás,
számlázás).
Szerzői jogok
A Díszkert Kft. honlapján megjelenő referencia kertek és növények fotóit szerzői jog védi.
Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben történő tárolása, más internetes oldalakon
történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot

meghaladó mértékben - kizárólag a Díszkert Kft. előzetes írásbeli engedélyével történhet.
További termékeink fotói a szerző/forgalmazó előzetes engedélye alapján kerültek feltöltésre.
A termékeink adatlapján található képek csak illusztrációk! Növények esetében azok
jellegéből adódóan a valóságtól eltérhetnek. Egyéb termékeink esetében a csomagolás a
gyártó döntésétől függően a képen szereplőtől eltérő lehet.
Tápoldatok, műtrágyák és kiegészítőink használatártól, tartalmáról további információt a
termékismertetőn talál.
Elállás joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet nemrégiben
történt módosítása (45/2014. II. 26. Korm. rend.) értelmében a fogyasztó a megrendelt termék
kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől,
visszaküldheti a megrendelt terméket. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve
gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget
nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell
gondoskodnia.
Amennyiben élni szeretne elállási jogával, kérjük, olvassa el figyelmesen a 45/2014. (II.26.)
kormányrendelet ide vonatkozó 20.§-át, majd elállási jogát jelezze levelezési címünkön (6000
Kecskemét Máriahegy 161/A)vagy e-mail címünkön (diszkert@diszkertkft.hu) írásban, vagy
e-mailen. Ehhez weboldalunkon (www.diszkertkft.hu/letoltesek/) elállási mintanyilatkozatot
talál.
Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, emailen történő jelzés alkalmával pedig az e-mail beérkezését elektronikus postafiókunkba.
Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja
igazolni s postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat
segítségével juttassa vissza levelezési címünkre.
Fontos megjegyezni, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a
Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában
átvenni! Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem
rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítése a Vásárlót terheli!
A weboldalunkon (www.diszkertkft.hu) a Letöltések menüpontban közzétett minta alapján
írásban tegye meg nyilatkozatát, az átvétel napjától számított 14 napon belül. Nyilatkozatába,
kérjük, foglalja bele a vételár visszatérítésének módját. Ehhez banki átutalás esetén
bankszámla számát vagy postai kézbesítés esetén pontos címét is adja meg. Továbbá az
azonosítás megkönnyítése érdekében célszerű megadnia az internetes megrendelés számát is.
A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Díszkert Kft. a Vásárló által megadott
bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.
Termékeinkkel kapcsolatos észrevételeit, reklamációját bejelentheti a levelezési címünkön
írásban (Kecskemét 6000 Máriahegy 161/A) vagy e-mail címünkön
(diszkert@diszkertkft.hu).
A webáruházban megjelenő termékek árai változtatásának jogát a weboldal üzemeltetője
(Díszkert Kft.) fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel

egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül
nem befolyásolja.

Köszönjük, hogy ellátogatott oldalunkra!

