Jogi nyilatkozat
A videogyar.hu honlap az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá
tartozó tevékenységeket végez. A törvény itt megtekinthető.
A videogyar.hu üzemeltetője a Journality Kft.
Adószám: 22667922-2-41.
Cégjegyzékszám:01-09-938189
Székhely: 1048 Budapest Külső-Szilágyi út 44
Kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
Az oldalon szereplő árak tájékoztató jellegűek, a pontos összeg az elképzelések tisztázása után
árajánlat formájában kerül meghatározásra, ami tartalmazza az általános forgalmi adót is.
Megrendeléséhez (számlázáshoz) szükséges információk
Név (vagy Cégnév)
Számlázási cím
Email cím
Telefonszám
Adatvédelem:
A Journality Kft. kijelenti, hogy minden személyes adatot tiszteletben tart és titkosan kezel. A
tudomásunkra hozott személyes információk harmadik fél részére soha, semmilyen körülmények
között nem kerülnek kiadásra.
A rendelés folyamata, az elektronikus szerződéskötés lépései
1. Kapcsolatfelvétel e-mailben/telefonon
2. Elképzelések tisztázása e-mailben
3. Árajánlat, határidő elfogadása e-mailben
4. Megrendelt video/banner/weboldal vízjeles bemutatása
5. Az elkészült munka elfogadása e-mailben
6. Az elkészült munka átadása (adathordozón vagy elektronikusan, díjmentes), számlázás
7. A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a
Journality Kft. nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.
Elállás joga
A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet rendelkezései az
irányadóak. A rendelet itt megtekinthető
4. §15 (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási
jogot c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a
fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva
nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

Fizetési feltételek
Számla számunk: Erste 11600006-00000000-41173062 A számlát átutalással, 10 munkanapos
határidővel lehet kiegyenlíteni.
Szerzői jogok
1999. évi LXXVI. törvény (Szerzői jogi törvény) rendelkezései az irányadóak. A törvény itt
megtekinthető
4. § (1) A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző).
(2) Szerzői jogi védelem alatt áll - az eredeti mű szerzőjét megillető jogok sérelme nélkül - más szerző
művének átdolgozása, feldolgozása vagy fordítása is, ha annak egyéni, eredeti jellege van.
A számla kiegyenlítése után lemondunk szerzői jogunkról, és azt a megrendelőre ruházzuk át, aki
idő- és térbeli megkötés nélkül szabadon felhasználhatja az elkészült munkát. A bannergyar.hu
referenciaként azonban a későbbiekben is használhatja a weboldalon és közösségi oldalakon,
anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
Az elkészült, de el nem fogadott munkák miatti esetleges károkért nem vállalunk felelősséget.

2013.06.01-től visszavonásig érvényes. A szerződés nyelve: Magyar

