Garancia
Szolgáltató betart minden, a Magyar Köztársaság jogszabályaiban előírt jótállási és garanciális
kötelezettséget.
A megvásárolt terméket csak eredeti, sérülésmentes állapotban, a számla visszaküldése mellett
cseréljük ki vagy vesszük vissza. Az átvételtől számított 14 munkanapon belül kérjük visszaküldeni
részünkre a terméket.
A postai úton visszajuttatott termékeket könyvelt küldeményként, megfelelő külső burkolattal
ellátva, adja fel. www.textilbarlang.hu semmilyen módon nem felel a GLS által elvesztett, vagy a
szállítás közben keletkezett károkért.
A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült
költségeket.
Szavatossági igény benyújtására a Ptk. ide vonatkozó szabályai, valamint a 49/2003 (VII.30) GKM
rendelet 'a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről'
útmutatásai az irányadók.
A felelősség korlátozása
A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak
ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
A textilbarlang.hu semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt,
bármilyen okból is következtek be:
Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan
működését.
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, vagy technikai hiba következményei.
Bármilyen olyan árazási hiba, ami a termék vagy szolgáltatás beszerzési ára alatti értékesítési árat
jelenít meg. Ez különösképpen igaz a megrendelés automatikus válaszlevelében megküldött
adatokra.
A textilbarlang.hu nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt,
vagy indirekt, ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
A vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a
behatolóktól.

A textilbarlang.hu nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis major esetén vagy bármilyen
eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
textilbarlang.hu szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a
webáruházban történt megjelenítés időpontjától lép életbe.
Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
Az oldalon található képek az eredeti termékekről készültek.
Warranty
The service provider observes all the warranty rights according to the law of The Hungarian Republic.
Only undamaged items in their original packaging with the original receipt will be accepted for
exchange or refund. Please return your unwanted item within 14 days from the day of the delivery of
the last good(s) in your order.
If returning by post, please make sure to send the parcel Tracked & Signed in appropriate packaging.
www.textilbarlang.hu will not be liable for loss or damages caused by GLS courier services.
In case of withdrawal from purchase, the customer is obliged to pay for the return of the item(s).
Should a warranty claim proceed, the relevant acts of the Civil Code are to be used as well as
49/2003 (VII.30) GKM regulation regarding warranty claims in customer contracts.

Limitation of liability
Shopping in our webshop supposes the knowledge and acceptance of the options and limits of the
Internet in particular of technical performance and arising errors.
www.textilbarlang.hu is not responsible for what is listed in the following points, for whatever reason
they occured:
Any data sent and/or received on the Internet.
Any malfunction in the network that prevents smooth running of the store and shopping.
Any failure on lines of communication.
Loss of any mail – no matter if it is paper or electronic – but mainly loss of any data.
Improper operation of any software.
Consequences of any program or technical failure.
Any kind of pricing mistake that shows a sales price lower than the purchase price in case of a
product or a service. It is particularly true for data sent in the automatic reply to the order.
www.textilbarlang.hu is not responsible for any loss that occurred because of linking to the store
irrespective of whether it is direct or indirect.
It is the customer’s responsibility to assess how to protect his data stored on their computer from
intruders.
www.textilbarlang.hu is not liable in case of force majeure or any event that is not under its control.
www.textilbarlang.hu is allowed to change any price or deadline. Changes come into force from the
time of being displayed.
Any party who does not agree with changing the rules must refrain from shopping.
The pictures on the website have been taken of the original products.

Gewährleistung
Der Dienstleister hält alle Garantie- und Gewährleistungsverpflichtungen ein, die nach der Gesetze
der Republik Ungarn erforderlich sind.
Die gekaufte Ware wird nur im originalen, unbeschädigten Zustand und mit der Beilegung von der
Rechnung umgetauscht oder zurückgenommen. Bitte senden Sie uns die Ware innerhalb von 14
Werktagen nach Erhalt zurück.
Im Falle des Postversands senden Sie das Paket als eingeschriebene Sendung mit entsprechender
Außenhülle zurück. www.textilbarlang.hu haftet für die vom Paketdienstleister GLS verlorene Pakete
oder Transportschäden in keinem Fall.
Der Käufer trägt die Kosten der Rücksendung wegen der Ausübung des Widerrufsrechts.
Um einen Anspruch auf Gewährleistung einzureichen, sind die Regelungen des ungarischen BGB und
die Anweisungen der Bestimmung 49/2003 (VII.30) des Wirtschafts- und Verkehrsministerium „über
die Verwaltung von Garantie- und Gewährleistungsansprüchen im Rahmen des
Verbrauchervertrages“ maßgebend.
Haftungsbeschränkung
Der Kauf im Online-Shop setzt voraus, dass der Käufer die Möglichkeiten und Grenzen des Internets
kennt und akzeptiert, insbesondere im Hinblick auf technische Leistungen und Fehler.
www.textilbarlang.hu ist in keiner Weise verantwortlich für die unten aufgeführte Punkte, aus
irgendeinem Grund sie erfolgen:
Alle Daten, die im Internet gesendet und/oder empfangen werden.
Störungen im Internet, die den unversperrten Betrieb des Online-Shops verhindern.
Fehlfunktionen in einem Empfangsgerät auf der Kommunikationswege.
Der Verlust von Briefe – Papierform oder elektronisch – aber vor allem der Verlust von Daten.
Fehlerhafter Betrieb von Software.
Konsequenzen eines Programmfehlers oder technischen Fehlers.
Jeder Preisfehler, der einen Verkaufspreis unter dem Einkaufspreis eines Produkts oder einer
Dienstleistung anzeigt. Dies gilt insbesondere für die Daten, die in der automatisierten Antwort auf
der Bestellung gesendet werden.
www.textilbarlang.hu ist verantwortlich für keine Schäden auf jeglichem Grund, sei es direkt oder
indirekt, die wegen des Anschlusses an den Online-Shop erfolgt haben.
Der Käufer ist verantwortlich zu beurteilen, wie die Daten ihres Computers vor Eindringlingen
geschützt werden können.
www.textilbarlang.hu kann in keinem Fall zur Verantwortung für höhere Gewalt oder jeglichen
Vorfall, der nicht unter ihrer Kontrolle steht, gezogen werden.

www.textilbarlang.hu ist frei jeden Preis oder Termin zu ändern. Die Änderung tritt in Kraft ab der
Zeit der Sichtbarmachung im Online-Shop.
Jeder Teilnehmer, der mit der Änderung der Regeln nicht einverstanden ist, muss den Kauf
abbrechen.
Fotos auf dieser Seite sind von den Originalprodukten gemacht.

