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IMPRESSZUM
Kereskedő adatai
Üzemeltető: Kocsány József, egyéni vállalkozó (a BizBazár.hu domain tulajdonosa)
Székhely címe (Levelezési cím is egyben): 4031 Debrecen, István út 93. 7/56.
Kapcsolattartó neve: Kocsány József
Kapcsolattartó elérhetősége: office@bizbazar.hu; +36 70 609 3517*
E-mail (ügyfélszolgálat): hello@bizbazar.hu
E-mail (reklamáció): reklamalok@bizbazar.hu
Webcím: bizbazar.hu (www.bizbazar.hu)
Adószám: 67753066-1-29
Nyilvántartási szám: 50700877
Tevékenységi kör: 4791 – Csomagküldő internetes kereskedelem
Vállalkozói igazolást kibocsátó okmányiroda: Debrecen
Kamara: Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Adatkezelési nyilvántartási szám:
NAIH-124884, NAIH-124986, NAIH-124989, NAIH-125102, NAIH-125471

* ügyfélszolgálati kérdések esetén nem használható
Ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálati E-mail: hello@bizbazar.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:00- 17:00
Minden megkeresésre a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 48 órán belül válaszolunk.

A Bizbazár.hu székhelye szerint illetékes békéltető testület
(jogszabály szerint igénybe vehető peren kívüli vitarendezés):
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET:
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Tel: 52-500-710, 52-500-745
Fax: 52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Online Vitarendezési Platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
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Tárhely szolgáltató adatai
Cégnév: Tárhelypark Kft.
Iroda (székhely): 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Adószám: 23289903-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
Web: tarhelypark.hu
Telefon: +36 1 700 4140
E-mail: info@tarhelypark.hu
A BizBazár.hu teljes tartalma és technikai megoldásai, szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így
különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Ezen szerzői jogok jogosultja a BizBazár.hu vagy az általa felhatalmazott más jogalany.
Ezen szerzői jogok kiterjednek a webshop felületének elrendezésére, szerkesztésére, a használt szoftveres és egyéb
megoldásokra, ötletekre, illetve mindennek a megvalósítási módjára, mind a grafikai, mind az informatikai hátteret érintően.
A honlap (www.bizbazar.hu) tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy
kinyomtatása magáncélú felhasználásához (kivéve igazolt és szükséges jogérvényesítés) a BizBazár.hu előzetes írásbeli
hozzájárulása szükséges. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás,
közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal szintén az előbbi módon eszközölhető.
A BizBazár.hu fenntartja a jogot a szolgáltatása minden elemére, így különösen a www.bizbazar.hu domainnevére, az
ehhez tartozó aldomainekre, a BizBazár.hu által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes
reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Bizbazár.hu adatbázisának kilistázására, kigyűjtésére,
rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére irányul.
A BizBazár.hu-n való regisztrációval, illetve a megrendelés leadásával a vásárló elfogadja, hogy a BizBazár.hu a
megrendelés teljesítése során a vásárló által megadott adatokat a vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató keretei között bármikor
és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.
Kocsány József, egyéni vállalkozó
tulajdonos
BizBazár.hu
Adószám: 67753066-1-29
Nyilvántartási szám: 50700877
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