DevilEmpire vásárlási dokumentum - 2021.
1.) Ha a DevilEmpire -nél/-nál vásárolsz, akkor azzal kijelented, hogy elolvastad és
elfogadod jelen dokumentumot. Amennyiben vásároltál de nem fogadod el a
dokumentumot, nem áll módunkban a vásárolt dolgot (továbbiakban: termék)
érvényesíteni.
2.) Az Emelt Díjas SMS-el (továbbiakban: EDSMS, SMS) vett termékekért
pénzvisszafizetési garanciát nem vállalunk. Amennyiben az SMS-t elküldte de a
rendszer nekünk azt nem jelzi, nem áll módunkban a termék érvényesítésére. Ez
esetben vegye fel velünk a kapcsolatot.
3.) Ha a termék nem tetszik, nem elégszik meg vele, nem áll módunkban cserélni,
visszafizetni.
4.) Mielőtt a vásárlás megtörténne a vásárlótól egy legalább email címes elérhetőséget
kell adnia, hogy el tudjuk érni azokban az esetekben amikben a 8. illetve 9.
bejegyzés összefoglal.
5.) A vásárlás során az olyan adatokat amiket megkapunk (mint például telefonszám)
nem osztjuk meg senkivel (Kivéve SRKHost (https://srkhost.eu) és InFo-Tech 2006
(https://www.info-tech.hu) szolgáltatókkal). Ezen szolgáltatók csak a telefonszámokat
és azokról levett összeget tudhatják.
6.) Mint ahogy mindenhol olvasható, a DevilEmpire sem vállal felelősséget az elírt
SMS-ekért.
7.) A DevilEmpire az összes vásárlást feljegyzi egy fájlba. Valós néven kívül nem kérhet
további személyes adatokat. Így ha a DevilEmpire nevében elkérik a személyes
adatokat a neven kívül, mindenképp vedd fel velünk a kapcsolatot.
8.) Amennyiben a termék jogai/elérhetősége változnak, azt az email címen keresztül
értesítjük a vásárlót. A módosított változásokat abban az esetben ha nem súlyos
okokból kellett megtenni (pl. jog törlése egy adott rangtól) akkor a vásárlónak van
joga megtartani azt. Ha viszont szükséges elvenni az összes vásárlótól az adott
termék jogát/elérhetőségét, kötelességünk felvenni a kapcsolatot a vásárlóval és
egyeztetni egy másik épp ugyanolyan értékű terméket. Ha nem tudunk egyeztetni,
akkor nem tudunk mást csinálni mint a saját döntéseink alapján elhozni a döntést.
9.) Ha a jelen dokumentum változik azt a vásárlóval emailben értesíteni fogjuk de
Discord szerverünkön is kiírjuk. Ha pedig a dokumentum változásai olyan pontokat
tartalmaz amit a vásárlónak esetlegesen el kell fogadnia, egy üzenetet is vissza kell
kapnunk a vevőtől ami legalább az “elfogadom” szót tartalmazza.

A vásárlás érvényesítése, megerősítése csak és kizárólag Discordon, Facebookon
(Messenger) vagy Emailben történhet.
Discord: https://dc.devilempire.tk/ (Tulajdonossal vedd fel a kapcsolatot)
Facebook: https://fb.me/devilempiremc
Email: devilempire.info.hu@gmail.com

