Termeni și condiții
Introducere
1. Magazinul web inregistrat sub numele domain diamondnails.ro, este proprietatea firmei Nail Shop Bt. (4225 Debrecen, Tócós
u.5..; cégjegyzékszám: 09-06-013531) denumit in continuare adminiatrator.
2. Magazinul web a fost infiintat in scopul ca cumparatorii nostrii sa aiba posibilitatea de a achizitiona produsele noastre si prin
intermediul internetului.Produsele comercializate prin magazinul web au ca destinatia numai adrese din Romania.
3. Conditiile contractuale prezente au fost formulate conform legislatiei in vigoare din Romania referitol la comertul prin intermediul
internetului.
4. Obigavititate de a furniza date stipulat de Lege Nr din , ese poate accesa pe pagina principale la rubrica Contacte.
5. Limba contractelor infiintate prin intermediul magazinului web este romana, contractele astfel infiinte administratorul site-ului nu
inregistreaza.
6. Fara acordul administratorul site-ului , este interzia copierea, redactareasi publicarea a partilor sau in intregime on-line sai offline a materialelor grafice,textelor, materialelor foto si video,totodata logolul Diamond Nnails si marca Ddimond Nails .

Informatii referitoare la comandarea produselor din magazinul web
1. Pentru a efectua cumparaturi in magazinul web , este necesara o inregistrare prealabila a clientului.Datele personale comunicate
de catre cumparatori sunt sub incidenta Legii referitoare la protectia datelor personale se prelucrarea acestora. Comanda
electronica este o oferta de de contract deci , in cazul de fata cumparatoruleste ofertantul.
2. Produsele din magazinul web pot fi achizitionate in mai multe feluri:
(a) telefonic la numarul de telefon: zilnic de la ora 9-17, sambata de la ora 10-13;
(b) personal la magazinul en-detail, la adresa: zilnic intre orele 9-17, sambata intre orele 10-13 , numar de telfon:
3. Preturile actuale ale produselor sunt afisate pe paginile de produs, care pot fi accesate din pagina principala.
4. Preturile afisate pe site nu contin cheltuielie de livrare pe teritoriul Romaniei.
5. Administratorul nu asuma raspundere pentru neexistenta anumitor produse in stoc.
6. Magazinul isi mentine drepturile de a schimba pretul produselor cu conditia ca acestea sa intre in vigoare odata cu afisarea lor pe
site.
In cazul in care din motive care nu tin de administratorul site-ului, apar afisate preturi ireale, care difera mult de pretul normal al
produsului, sau apar afisate eronate din cauza sistemului, cum ar fi "1" Ron sau "0" Ron, administratorul nu are obligatia sa
livreze prdusul la pretul eronat,administratorul poate sa ofere clientului la pretul normal, in cazul in care cumparatorul are
dreptul sa renunte la produs.
7. Despre iregistrarea comenzii in sistem , cumparatorul este anuntat printr-un e-mail de confirmare. .

Drepturile ofertantului si conditiile de garantie
1. Consumatorul-persoana care a efectuat achizitionarea produsului fara scopul de comercializare a acestuia , in termen de 8zile
lucratoare de la preluarea produsului, are dreptul sa renunte la produs, fara a motiva aceasta.
2. Dreptul de a renunta la produs e valabil pentru produsele comercializate prin magazinul web.
3. Cumparatorul isi exprima dorinata de a renunta la produssau produseisi exprima prin e-mail, sau personal . In conformitate cu
CGC administratorul se obliga sa restituie contravaloarea produsului sau produselor pe loc, in cazul in care cumparatorul se
prezinta personal.In cazul in care cumparatorul restituie produsul(ele) prin intermediul postei sau curieratului rapid,
administratorul are obligatia , sa transfere valoarea produselor in contul cumparatorului(mentionat corect), in termen de 30 de
zile de la data intrarii produsului restituit in gestiunea proprie.Administratorul nu asuma raspundere pentru nerealizarea restituirii
pretul produselor, din cauza datelor eronate transmise de catre cumparator. Cheltuielile de restituire in satre perfecta a
produselor, sunt suportate de catre cumparator.
4. In cazul in care produsul returnat ajunge la administrator in stare deteriorata, administratorul nu are obligatia returnarii pretul
produsului.
5. In cazul in care produsul comandat este defect sau sufera defectiuni in timpul transportului , administratorul are obligati de
schimba produsul pe cheltuiala lui. In cazul in care cumparatorul nu doreste schimbarea produsului, Administrtorul are obligatia
de a restitui pretul produsului.Problemele in legatura cu produsele defecte sau deteriorate , cumparatorul poate anunta la
Relalatii cu clientii, la datele de contact mentionatea in CGC.
6. Defectionarea aparatelor obligatoriu se anunta la Nail Shop Bt (sediu: 4032 Debrecen, Böszörményi út 200.) si la aceasta adrese
trebuie trimise.
Administratorul nu are obligatia de a prelua aparate trimis prin colet ramburs!

Conditii de livrare
1. Livrarea coletelor se face cu curieratul rapid GLS General Logistics Systems. La preluarea coletului, cumparatorul are obligatia de
a verifica integritatea coletului si starea produselor din colet.
2. Preluarea coletului se poate face de catre destinatar sau alta persoana imputernicita de catre destinatar.
3. In functie de greutatea coletului taxa de livrare este 21 Ron +TVA.In cazul in care valoarea cumparaturii atinge valoarea de 150
Ron fara TVA, cheltuielile de transport sunt suportate de catre administrator.
4. Produsele se pot cumpara personal in magazinul Nail Shop, fara taxa de expediere si alte cheltuieli. Adresa : 4032 Debrecen,
Böszörményi út 200. Tel: (06-52) 320-046 Program de lucru: Zilnic: de la 9h-17h, Sambata : de la 9h-13h

Modalitati de plata
1. In cazul cumparaturii din magazinul web plata se poate face: (a) Ramburs

Informatii referitoare la conditii prelucrarea comenzilor si livrarea
produselor
1. Prelucrarea comenzilor si livrarea coletelor are loc in zile lucratoare.Sambata si duminica prelucrarea comenzilor nu are
loc.Programul de lucru la relatii cu clientii gasiti la punctul 6.2.
2. Date de contact Relatii cu clientii :
(a) Nr telefon: 0731920150 (disponibil: Luni -Vineri 9-tól 17 , Sambata: 10- 13 );
(b) e-mail: info@nailshopbt.hu ;
(c) adresa scrisoare: Nail Shop Bt. / 4032 Debrecen, Böszörményi út 200. /

3. Livrarea comenzii se face in 2-5 zile lucratoare de la data comenzii. .

Altele
1. Data intrarii in vigoare a cgc este: . Administratoru isi mentine dreptul de a modifica unilateral reglementarile din CGC.In cazul
modificarii CGC, Administratorul se obliga sa afiseze in magazinul web si pagina principala a magazinului web sa atentionezii
vizitatorii de modificarea CGCsi data intrarii in vigoare a noului CGC. Omiterea anuntarii modificarii CGC, nu influenteaza intarea
in vigoarea a acestuia.
2. Serviciile prestate de catre Administrator sunt prestate numai in limita prezentului CGC, abatere de la aceasta nu este permisa.
3. Forumurile functionate de catre Administrator se supun Regulamentului de forum din sectiunea 1.
4. Prelucrarea datelor personale sunt supuse Regulamentului de confidentialitate din sectiunea 2.

Cookies
1. Anumite segmente din Magazinul on-line/Pagina de internet utilizează așa-numite fișiere "cookie"- fișiere mici, care sunt stocate
pe hardware-ul utilizatorilor în scopul stocării datelor și al identificării vizitatorilor, înlesnind astfel navigațiile ulterioare.
Utilizatorii pot seta în programul lor de navigare dacă doresc să primească notificări despre trimiterea acestor cookie și pot alege
dacă le acceptă sau nu. (În cazul respingerii acestor cookie, unele elemente ale magazinului on-line/sau ale paginii de internet
nu vor funcționa perfect sau se poate întâmpla ca utilizatorul să nu primească dreptul de a accesa unele date.)
2. Intermediul platformei de soluționare online a litigiilor
Noi, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 vă informam că aveți dreptul de a solicita soluționarea disputei pe cale
extrajudiciară, prin intermediul platformei de soluționare online a litigiilor, accesibilă la adresa de internet
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

