Általános szerződési feltételek
Üzletszabályzat
Az adott terméke megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését a honlapunkon keresztül eljuttatja hozzánk.
Megrendelése akkor tekinthető visszaigazoltnak, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazoljuk. A honlap által
küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással.
Az SOS UPS Ambulancia Kft. és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az
nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető.
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! Az terméklapon található
leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden részletes információt.

Szállítás
Személyes átvétel a rendelés visszaigazolását követően azonnal,
GLS csomagküldés esetén a visszaigazolástól számított 1-2 munkanap.

Elállás
Amennyiben a megrendelő mégsem kéri a megrendelt termékeket, illetve esetleg nem tudjuk az elvárt időn belül teljesíteni a
rendelést, e-mailben van telefonon jelezheti elállási szándékát, melyet ezt követően rögzítünk, és töröljük a rendelést. Kifizetett
rendelés esetén az összeget visszautaljuk.

Adatvédelem
Az sosups.hu meglátogatásakor olyan általános információkat gyűjtünk, amelyek nem azonosítják a felhasználót személyesen. Ezeket
az információkat elemezzük annak érdekében, hogy a honlapot a látogatóink igényei és vásárlói szokásai alapján fejlesszük.
Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy kényelmesebbé tegyük a vásárlás folyamatát. Így érjük el, hogy a
bejelentkezési űrlapon az e-mail cím, illetve a kedvencek eltárolásra kerülhessenek. A honlapunkon tett látogatások során egy vagy
több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak
böngészője egyedileg azonosítható lesz.
Hogy a megrendelt termékeket ki tudjuk szállítani a megfelelő címre, az következő adatokat kell megadnia: név, e-mail cím,
telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám.
A kötelező adatokon kívül megadhatóak további adatok is.
A megrendeléssel egyidőben rögzítésre kerülnek az Ön által megadott megrendeléshez kötődő adatok is (pl. megjegyzés).
A rendelés feladásakor eltároljuk a látogató számítógépének IP-címét.
Az sosups.hu a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
Az adatokat határozatlan idejig tároljuk. A regisztrációt kérés esetén megszüntetjük! A rendelési információkat azonban a kereskedői
tevékenységünk miatt kötelesek vagyunk megőrizni annak érdekében, hogy szolgáltatásunk és elszámolásunk adatokkal is
alátámasztható legyen a későbbiekben.
Az honlapon eltárolt adatokhoz csak az SOS UPS Ambulancia Kft. és a szolgáltatás folyamatos üzemeltetésért felelős ZoRaLL.OrG Ltd.
rendszergazdái férhetnek hozzá. Ezeket nem adjuk ki harmadik fél részére.
A kötelező személyes adatok megadása nélkül nem vehetők igénybe az sosups.hu honlap szolgáltatásai, ilyen esetben használja a
személyes, vagy telefonos rendelési lehetőséget (+36 (1) 350-5170). A többi, a felhasználó személyéhez szorosabban köthető
személyes adatok megadásáról maguk a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.
Személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet! Ebben az esetben munkatársaink meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail
vagy telefon alapján), és válaszolnak kérdéseire. Ebben az esetben információt adunk ki a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy
kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait.
Minden felhasználó maga helyesbítheti személyes adatait. Erre bejelentkezés után az Adatmódosítás funkció alatt van lehetőség.
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az sosups.hu üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári
bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire
vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény tartalmazza.

