Általános Szerződési Feltételek
Üdvözöllek a RivalsNetwork (Szenohradszki Csilla EV., 6200 Kiskőrös, Hatvani Lajos u. 3, Adószám:
57702045-1-23) webáruházában, minden vásárlást a szerver fejlesztésére költünk.
Kérlek olvasd el ezt a dokumentumot, hogy a jövőben elkerüljük a félreértéseket.

Jelentések
1.
2.
3.
4.
5.

“Mi” A RivalsNetworkre és csapattagjaira utal.
“Ügyfél” Szolgáltatásaink felhasználóira, vendégeire utal.
“ÁSZF” Az Általános Szerződési Feltételekre utal.
‘Szolgáltatások és Termékek” Termékek és szolgáltatások amiket “Mi” nyújtunk.
“Te” A weboldal vendégeire utal.

Megjegyzés
Mivel bejelentkeztél/használtad a RivalsNetwork termékeit illetve szolgáltatásait így mi tudomásul
vesszük hogy elfogadtad az ÁSZF-et, a szabályzatot, illetve az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtakat.
1. Minden Szolgáltatás és "Termék" vásárlása VÉGLEGES, mivel minden termékünk virtuális áruként van
eladva ezek a szolgáltatások nem igényelhetőek a “Való Világban”, ezeknek a korlátozásoknak
köszönhetően semmilyen formában nem áll módunkban visszatéríteni azt az összeget amit nálunk
vásároltál, kivéve ha a RivalsNetwork Adminisztrációs csapata kivételt tesz
2. Bármilyen visszaterhelés a fizetési kapujainkon keresztül történik, így ez nem korlátozódik a
Bankkártya Társaságokra, mint például bankok és bármely más harmadik félre. Az ilyen tevékenység
azonnali felfüggesztést von maga után minden szolgáltatásunkkal kapcsolatban számodra. (Te)
3. Bármilyen csalárd, hamis információ biztosítva lesz a pénzügyi intézményeknek a “Jogi Vizsgálat”
segítése érdekében.
4. A RivalsNetwork nem felelős azért, ha a virtuális árukat a saját hibádból veszíted el.
5. Nem vagyunk felelősek azért, ha elveszíted azokat a tárgyakat, amiket vásároltál vagy egy harmadik
fél vásárolta számodra, ha az alábbi okok miatt történt: játékos adat vesztés, szerver alaphelyzetbe
állítása, büntetések vagy halál a virtuális világban.
6. Ha bármilyen szerverünk, játékmódunk a RivalsNetworkön leáll, visszatéríteni a befizetéseid nem áll
módunkban.
7. Jogilag kötelesek vagyunk biztosítani hogy ügyfeleink ahhoz hogy vásárolni tudjanak, betöltötték 18.
Életévüket, abban az esetben ha ügyfelünk nem töltötte be a 18. Életévét szülői beleegyezésre van
szükség a vásárláshoz.
8. Nem vállalunk felelősséget, azért, ha virtuális áruinkat harmadik fél árusítja.

9. Az online áruházunkból vagy harmadik fél által szerzett információk nem biztosítanak garanciát,
jótállást vagy bármilyen más megállapodást köztünk és az “ügyfél” között, csak azon információk
képeznek kivételt, amelyek feltüntetésre kerültek az “ÁSZF” tartalmában.
10. Felelős vagy azért hogy valós játékosnevet adj meg a vásárláskor.

Korlátozott/ Tiltott tevékenységek
Nyomatékosan tiltott tevékenységek:
•
•
•
•

Bármely a rivalsnetwork.hu (Szenohradszki Csilla EV.) tulajdonában lévő anyag közzététele vagy
médiában való megjelenítése, a rivalsnetwork.hu (Szenohradszki Csilla EV.) beleegyezése nélkül.
Bármely a rivalsnetwork.hu (Szenohradszki Csilla EV.) tulajdonában lévő termék, értékesítése,
kereskedelmi forgalmazása a rivalsnetwork.hu (Szenohradszki Csilla EV.) hozzájárulása nélkül.
A Weboldal bármilyen módon történő használata, amely károsítja vagy károsíthatja a
rivalsnetwork.hu (Szenohradszki Csilla EV.) által nyújtott szolgáltatásokat.
A weboldal oly módú használata mely a hatályos jogszabályokkal, törvényekkel és rendeletekkel
ellentétes, vagy bármilyen módon kárt okozhat a webhelyen, vagy bármely személyben és/vagy
üzleti szervezetben kárt okozhat.

Változtatási irányelvek
Az üzemeltető (Szenohradszki Csilla EV.) fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa vagy
kicserélje a jelen szerződés bármely részét. A te felelősséged, hogy rendszeresen ellenőrizd a jelen
szerződést a változások tekintetében. A jelen szerződésben bekövetkezett változások közzétételét
követően folytatott webhelyhasználat vagy hozzáférés a weboldalhoz a módosítások elfogadását jelenti.
Az üzemeltető (Szenohradszki Csilla EV.) a jövőben új szolgáltatásokat és/vagy funkciókat is kínálhat a
Webhelyen keresztül (beleértve az új eszközök és erőforrások kiadását). Az ilyen új szolgáltatásra
és/vagy szolgáltatásokra e megállapodás feltételei vonatkoznak.

Adatvédelmi Irányelvek
1. Információinkat, függetlenül attól, hogy korábban nyilvánosan vagy privát módon megosztásra kerülte, semmilyen személyes/kereskedelmi okból nem értékesítjük, cseréljük vagy adjuk át más társaságnak.
2. A megadott információkat, csak a fizetések feldolgozására, hiba eseti problémamegoldásra és az áruk
szolgáltatására használjuk.
3. Részletesebb tájékoztatás megtalálható az www.rivalsnetwork.hu/adatvedelmi.pdf dokumentumban.

Jogi Nyilatkozat
1. Rivals Network Is not in anyway Affiliated with Mojang. AB. Nor are we considered a business
endorsed by Mojang. AB.
2. Hibás fizetés, és/vagy hibás szolgáltatás, esetén keress minket bizalommal a info@rivalsnetwork.hu email címen.

