Foglalási feltételek:
 A bortúra ittas személyekkel nem indul el.
 Késés esetén a túra 1 vagy több állomás kihagyásával rövidül
 A bortúra tartalmazza a szállítást, 3-3-3bor kóstolását minden állomáson és a vacsorát
és mellé szintén 3 bort
 Vegán, glutén, tej-érzékenységet kérjük előre jelezni!

Adatvédelmi nyilatkozat
Az Ön által megadott adatokat a Dobosi Dániel egyéni vállalkozás kizárólag a megrendelés
teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja.
Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében
alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Dobosi Dániel egyéni
vállalkozástól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve
harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.
Milyen funkciók használnak COOKIEkat:
 beléptető oldal megjelenjen-e újra vagy sem a látogatónak
 a honlap adatbázis béli azonosítóját, fejlesztői okokból
Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy az a Dobosi Dániel egyéni vállalkozás birtokolja az oldalainkon látható
információkat. A http://kobortura.hu/ oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és
magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása,
bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent
anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági
úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak
tekinti, azzal egyetért.
A szolgáltató neve: Dobosi Dániel ev.
A szolgáltató székhelye: 8272, Szentantalfa, Fő u. 81.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: info@dobosi.com
A szolgáltató egyéni vállalkozói igazolvány száma:6122979
A szolgáltató adószáma: 53919782-2-39
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Veszprém Megyei Kormányhivatal
A szolgáltató telefon és faxszáma: +36 87 479 098
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.

A tárhely-szolgáltató címe: 2040 Budaörs Fém utca 19.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@abplusz.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.abplusz.hu

