1. AKCEPTACJA I DOSTĘPNOŚĆ
Niniejsze Warunki regulują stosunek prawny wynikający z procesów zakupu
sformalizowanych przez Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej
Amadecosta.com. Użytkownicy wyraźnie akceptują pełne i bez zastrzeżeń
przestrzeganie tych postanowień, w wersji opublikowanej przez Amadecosta.com w
momencie, gdy Użytkownik zawiera umowę z produktem, który jest zainteresowany.
W związku z tym Użytkownik zgadza się uważnie przeczytać warunki umowy za każdym
razem, gdy przystępuje do zamówienia produktu, biorąc pod uwagę, że podlegały one
modyfikacji od czasu ostatniej zgody.
Akceptując niniejsze Ogólne warunki umowy, Użytkownik oświadcza:
a. To osoba zdolna do zatrudnienia i ukończyła 18 lat .
b. Czy przeczytałeś i akceptujesz te ogólne warunki umów.
Użytkownik zawsze będzie miał dostęp, w każdym przypadku, przed rozpoczęciem
procedury zakupu produktu, do warunków umowy, będzie mógł być przechowywany i
/ lub odtwarzany na trwałym nośniku.

2. CHARAKTER ZAMÓWIENIA
Dzięki tej umowie Amadecosta.com (AMADECOSTA z siedzibą w San Javier, Murcia, c /
Zarandona54 i NIF :ES Y 4294166 B ) sprzedaje klientowi (dowolną osobę fizyczną lub
prawną, z którą Amadecosta.com subskrybuje dowolne umowa sprzedaży swojej
strony internetowej) i kupuje od Amadecosta.com produkt określony w fakturze /
dowodzie dostawy / zamówieniu. Przez „umowę” rozumie się operację sprzedaży i
zakupu realizowaną za pomocą tego dokumentu. „Produkt” jest rozumiany jako towar,
który należy zakupić.

3. CENA
Ceny naszych produktów wyrażone są w euro i zawierają odpowiedni podatek od
towarów i usług (VAT) w zależności od produktu.
Amadecosta.com zastrzega sobie prawo do zmiany swoich cen w dowolnym
momencie, ale produkty zostaną zafakturowane na podstawie stawek obowiązujących
w momencie rejestracji zamówienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy typograficzne lub arytmetyczne,
które mogą pojawić się na stronie.

4. DOSTĘPNOŚĆ
Nasze oferty i ceny są ważne, o ile są wyświetlane na stronie internetowej i zawsze
oparte na dostępnych zapasach.
Zwykle oferujemy tylko produkty, które mamy w magazynie. W przypadku produktów,
które nie znajdują się w naszych magazynach, nasze oferty są ważne pod warunkiem
dostępności od naszych dostawców. W tych ramach informacje o dostępności
produktów będą podawane w momencie realizacji każdego zamówienia.
W przypadku, gdy produkt nie jest dostępny po przetworzeniu zamówienia, kupujący
zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie o dostarczeniu tylko
części swojego zamówienia i może zaakceptować lub anulować zamówienie. W każdym
przypadku klient otrzyma zwrot częściowej lub całkowitej kwoty w maksymalnym
okresie 72 godzin.

5. PŁATNOŚĆ
Płatność za produkt zostanie dokonana online za pomocą karty kredytowej VISA,
MASTERCARD lub przelewem bankowym.
Amadecosta.com dostarczy odpowiednią fakturę klientowi, gdy ten zażąda go podczas
uzupełniania danych dotyczących umowy. Faktura zostanie dostarczona fizycznie wraz
z zamówieniem. Karta kredytowa zostanie obciążona w momencie zakupu.
Wszystkie transakcje zakupu są przeprowadzane w ścisłej ramach poufności i
szyfrowania dzięki protokołowi SSL. W ten sposób Amadecosta.com gwarantuje
poufność danych dostarczonych przez klienta za pomocą szyfrowania, unikając
komunikacji z osobami trzecimi poza stosunkiem prawnym, zgodnie z przepisami
ustawy 15/99 o ochronie danych osobowych. Losowo, w celu zwiększenia
bezpieczeństwa i weryfikacji wiarygodności danych dostarczonych podczas składania
zamówienia, firma może poprosić klienta o dodatkowe informacje (takie jak kopia DNI
lub dowód adresu sprzed mniej niż trzech miesięcy), które w celu sprawdzenia, czy
posiadacz karty dokonał zakupu. Dokument musi zostać wysłany w ciągu pięciu dni
roboczych. Amadecosta.com zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów zamówienia,
jeśli nie otrzyma wymaganych dokumentów lub jeśli są one nieważne.
Podobnie Amadecosta.com zastrzega sobie prawo do anulowania lub odrzucenia
dowolnego zamówienia od klienta, z którym utrzymuje spór dotyczący płatności
poprzedniego zamówienia.
Amadecosta.com nie ma dostępu do twoich danych bankowych ani nie przechowuje
ich na swoich serwerach. Z tego powodu musisz podać je ponownie przy każdej nowej
transakcji na naszej stronie internetowej. W ten sposób zyskujesz podwójną ochronę
przed nadużyciami i oszustwami.

6. BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ
Amadecosta.com jest zgodna z przepisami Ustawy Organicznej 15/1999 z 13 grudnia o
ochronie danych osobowych oraz przepisami dotyczącymi usług społeczeństwa
informacyjnego i handlu elektronicznego, dlatego przyjęła procedury administracyjne i
techniczne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa gromadzonych przez nas
danych osobowych.
W momencie, gdy klient składa zamówienie, jego dane osobowe, domowe i związane z
jego formą płatności są włączane do naszej bazy danych, wykorzystywane wyłącznie do
przetwarzania zamówienia i wysyłania informacji o ofertach i usługach od firm w
grupa, która może być interesująca dla naszych klientów. Amadecosta.com zapewnia
poufność danych dostarczanych przez naszych klientów, ponieważ żądane dane
osobowe są zawsze absolutnie niezbędne.
Amadecosta.com zobowiązuje się nie wykorzystywać ich do celów innych niż
uzgodnione oraz nie przekazywać ani nie sprzedawać ich stronom trzecim poza
spółkami grupy w żadnych okolicznościach. W każdym przypadku klienci
Amadecosta.com mogą w dowolnym momencie skorzystać ze swoich praw dostępu,
sprostowania, anulowania i sprzeciwu, przekazując je na piśmie na adres
biuro@amadecosta.com.
W tym sensie Użytkownik jest informowany i wyraża zgodę na włączenie swoich
danych do zautomatyzowanych plików będących własnością Amadecosta.com
(AMADECOSTA z siedzibą w San Javier, Murcia, c / Zarandona54 i NIF : ES Y 4294166 B )
należycie zarejestrowany przed Generalnym Rejestrem Ochrony Danych Osobowych
oraz w celu zautomatyzowanego przetwarzania danych, w wyniku konsultacji, wniosku
lub zawarcia umowy o jakąkolwiek usługę, lub jakiejkolwiek przeprowadzonej
transakcji lub operacji, w celu uzyskać dostęp do informacji i usług świadczonych przez
Amadecosta.com za pośrednictwem strony internetowej oraz, w stosownych
przypadkach, w celu utrzymania stosunku umownego, a także w celu wysyłania ofert
lub komunikatów reklamowych i promocyjnych spółek należących do grupy.
Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane przez niego informacje są prawdziwe i
poprawne oraz zobowiązuje się do komunikowania się z Amadecosta.com o zmianach,
które w nich zachodzą. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu
jakichkolwiek jego danych, które nie są niezbędne do zawarcia umowy i ich
wykorzystania do celów innych niż utrzymanie ich stosunku umownego.
Polityka prywatności Amadecosta.com gwarantuje Użytkownikowi w każdym
przypadku możliwość skorzystania z ich prawa dostępu, sprostowania, anulowania i
sprzeciwu wobec swoich danych, powiadamiając Amadecosta.com wysyłając
wiadomość e-mail na adres : biuro@amadecosta.com.
Podobnie i zgodnie z ustawą 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i
handlu elektronicznego, Amadecosta.com będzie wyłącznie wysyłać oferty lub
komunikaty reklamowe i promocyjne drogą elektroniczną na Twój adres e-mail lub za

pomocą innych środków komunikacji. elektroniczny odpowiednik dla tych
użytkowników, którzy wyraźnie wyrazili zgodę.
Amadecosta.com informuje użytkownika, że może zrezygnować z tego typu
komunikacji, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na końcu wszystkich
naszych wiadomości e-mail lub przekazując je na piśmie na adres :
biuro@amadecosta.com

7. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
Obowiązki Amadecosta.com:
a. Amadecosta.com zobowiązuje się do przestrzegania następujących zobowiązań
umownych:
Zapewnij Użytkownikowi maksymalne gwarancje, usługi wymagane przez Użytkownika
zgodnie z postanowieniami warunków umowy, bez naruszania dobrej wiary w umowie.

Należy wyraźnie poinformować użytkownika o istnieniu tych warunków przed
rozpoczęciem procedury zawierania umowy.
Poinformuj użytkownika przed zawarciem umowy, w konkretny, jasny, precyzyjny i
jednoznaczny sposób, o szczególnych cechach żądanych usług, takich jak ich cena i
obowiązujące podatki.
Wykonaj kopię tekstu ogólnych warunków dostępnych dla użytkownika.
b. Obowiązki użytkownika
Ze swojej strony Użytkownik wyraża zgodę na:
Wykonaj pełną zgodność z postanowieniami niniejszych warunków dla usług
świadczonych przez Amadecosta.com, wypełnij formularze rejestracyjne przed
rozpoczęciem procedury zawierania umów, podając dokładne i aktualne informacje.
Podaj poprawnie dane bankowe wymagane przez Amadecosta.com, zapłać cenę
zakupionych produktów, bez zgłoszenia roszczenia zwalniającego cię z tego obowiązku.
c.

Prawa użytkownika:

Wszystkie informacje przekazane klientowi będą wiążące dla oferenta na warunkach
określonych w obowiązujących przepisach.
Wszyscy użytkownicy mają prawo do upewnienia się, że kupowane przez nich towary
są zgodne z kategorią i zakontraktowanymi wymogami prawnymi lub mają jakość,
która jest wprost proporcjonalna do kategorii zakładu.

8. OKRES WAŻNOŚCI NINIEJSZYCH WARUNKÓW
Okres ważności tych warunków będzie okresem, w którym będą one publikowane na
stronie internetowej i będą miały zastosowanie do usług zakupionych w momencie,
gdy warunki te były dostępne.
W każdym przypadku Amadecosta.com zastrzega sobie prawo do ich jednostronnego
modyfikowania, bez wpływu na usługi zlecone przez użytkowników przed modyfikacją,
z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik zmienił lub zmodyfikował usługi
zlecone, w którym to przypadku obowiązują warunki obowiązujące w chwili zmiany i /
lub modyfikacji.
9. NIEWAŻNOŚĆ I NIEEFEKTYWNOŚĆ KLAUZUL
Jeżeli jakakolwiek klauzula zawarta w niniejszych warunkach zostanie uznana za
całkowicie lub częściowo nieważną lub nieskuteczną, taka nieważność wpłynie tylko na
wspomniane postanowienie lub jego część, która jest nieważna lub nieskuteczna,
pozostając we wszystkich pozostałych warunkach.
10. NAWIGACJA, DOSTĘP I BEZPIECZEŃSTWO
Dostęp i przeglądanie tej witryny oznacza akceptację i znajomość ostrzeżeń prawnych,
warunków i warunków użytkowania w nich zawartych. Amadecosta.com dokłada
wszelkich starań, aby przeglądanie odbywało się w najlepszych warunkach i aby
uniknąć wszelkiego rodzaju szkód, które mogą wystąpić podczas niego.
Ta strona internetowa została zaprojektowana do obsługi najczęściej używanych
przeglądarek (explorer, chrome, firefox, safari, opera).
Amadecosta.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być
spowodowane przez użytkowników w wyniku korzystania z innych przeglądarek lub
różnych wersji przeglądarek, dla których strona została zaprojektowana. Dostęp do tej
witryny odbywa się w niezabezpieczonym środowisku, więc informacje są przesyłane w
niezaszyfrowanej formie.
Dostęp do tej strony internetowej może wymagać użycia plików cookie. Pliki cookie to
niewielkie ilości informacji, które są przechowywane w przeglądarce używanej przez
każdego użytkownika, dzięki czemu serwer zapamiętuje pewne informacje, które
później odczyta tylko serwer, który je zaimplementował. Pliki cookie zazwyczaj mają
ograniczony czas trwania. Brak plików cookie na tej stronie pozwala na kontakt z
numerem telefonu użytkownika, adresem e-mail lub innym sposobem kontaktu. Żaden
plik cookie na tej stronie nie może wyodrębnić informacji z dysku twardego
użytkownika ani ukraść danych osobowych. Jedynym sposobem, aby na tej stronie
internetowej prywatne informacje użytkownika były częścią pliku cookie, jest to, aby
użytkownik osobiście przekazał te informacje serwerowi. Użytkownicy, którzy nie chcą
otrzymywać plików cookie lub chcą być informowani o swoich ustawieniach, mogą w
tym celu skonfigurować przeglądarkę.

Amadecosta.com nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje, że dostęp do tej
witryny jest nieprzerwany lub wolny od błędów. Nie jest też odpowiedzialny ani nie
gwarantuje, że zawartość lub oprogramowanie, do których można uzyskać dostęp za
pośrednictwem tej witryny, jest wolne od błędów lub powoduje szkody. W żadnym
wypadku Amadecosta.com nie będzie odpowiedzialna za straty, szkody lub wszelkiego
rodzaju straty wynikające z dostępu i korzystania ze strony internetowej, w tym między
innymi za szkody powstałe w systemach komputerowych lub spowodowane przez
wprowadzenie wirus. Amadecosta.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody, które mogą zostać wyrządzone użytkownikom w wyniku niewłaściwego
korzystania z tej witryny.

11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Wszystkie informacje zawarte na stronie www.amadecosta.com, a także ich projekt
graficzny i użyte kody, są chronione prawem autorskim i innymi prawami ochrony
zawartymi w królewskim dekrecie legislacyjnym 1/1996 z 12 kwietnia, na mocy którego
Tekst skonsolidowany prawa własności intelektualnej został zatwierdzony. Prawa te
należą wyłącznie do Amadecosta.com lub jej licencjodawców, w związku z tym wszelkie
powielanie, rozpowszechnianie, przekształcanie lub komunikacja publiczna, a także
wszelkiego rodzaju przekazywanie całości lub części zawartości tej witryny, jest
wyraźnie wykluczone i ogólnie rzecz biorąc, każdy przedmiot, który zgodnie z
obowiązującymi przepisami jest chroniony przez zasady własności intelektualnej.
Cała zawartość witryny i cała zawartość dostępna za pośrednictwem świadczonych
usług, w tym projekty, tekst, grafika, obrazy, wideo, informacje, aplikacje,
oprogramowanie, muzyka, dźwięk i inne pliki, a także ich wybór i układ („ Treść ”) jest
wyłączną własnością Amadecosta.com lub jej licencjodawców, z wszystkimi prawami
zastrzeżonymi. Żadna część„ Treści ”strony internetowej nie może być modyfikowana,
kopiowana, dystrybuowana, oprawiana, reprodukowana, publikowana, pobierana,
rozpakowywana, wyświetlana , publikowane, przekazywane lub sprzedawane w
jakikolwiek sposób lub w jakikolwiek sposób, całkowicie lub częściowo, bez uprzedniej
pisemnej zgody Amadecosta.com Tak długo, jak użytkownik jest uprawniony do
korzystania z witryny, Amadecosta.com udziela ograniczonej licencji na korzystanie i
uzyskiwać dostęp do strony internetowej i „Treści” strony internetowej oraz pobierać
ją legalnie i wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, jej zawartość, o ile
wszystkie reklamy są nienaruszone uwagi dotyczące praw autorskich i własności
intelektualnej. Nie można przesyłać ani ponownie publikować „Treści” ze strony
internetowej w żadnej witrynie internetowej, intranetowej lub ekstranetowej ani
integrować informacji z bazami danych lub kompilacją. Każde inne użycie „Treści”
witryny jest surowo zabronione.

12. ZNAKI TOWAROWE
Wszystkie marki, logo i anagramy wyświetlane na tej stronie są własnością
Amadecosta.com lub firm zewnętrznych. Wykorzystywanie, bez uprzedniej zgody,
jakiegokolwiek elementu www.amadecosta.com, który jest przedmiotem ochrony
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności przemysłowej, jest
wyraźnie zabronione. W szczególności znaki handlowe, nazwy handlowe, znaki
sklepowe, nazwy, logo, hasła lub wszelkiego rodzaju znaki wyróżniające należące do
Amadecosta.com nie mogą być używane bez pisemnej zgody Amadecosta.com lub
trzeciej firmy.

13. DZIAŁANIA SĄDOWE
Amadecosta.com zastrzega sobie możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych
przeciwko użytkownikom, którzy naruszają lub naruszają prawa własności
intelektualnej i przemysłowej.

14. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA.
Przedstawione tutaj ogólne warunki umowne podlegają przepisom hiszpańskim. W
przypadku sporu dotyczącego interpretacji, wykonania lub ważności niniejszych
ogólnych warunków sprzedaży umawiające się strony poddają się sądom i sądom w
San Javier w Murcji, wyraźnie zrzekając się wszelkiej innej jurysdykcji, która może im
odpowiadać, zakładając, że część jest niezgodna umowa dotyczy wydatków sądowych i
pozasądowych wynikających z roszczenia, w tym wydatków prawników,
pełnomocników itp.

Amadecosta.com jest administrowana przez firmę:
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