Szolgáltatás feltételek a TheOld - Crafters támogatási boltban.
Lemondás.
Hozzáférés a TheOld - Crafters virtuális boltba és annak szolgáltatásait,
A virtuális boltba és annak szolgáltatásaiba való belépéshez tudomásul veszi és elfogadja a
jelen Általá os Szerződési Feltételek e
eghatározott alá i feltételeket.
1.A megvásárolt összes szolgáltatás és termékek véglegesek, minden tételt virtuális javak és
szolgáltatások formájában kerülnek értékesítésre, ezek a korlátozások miatt nem válthatóak
be a „valós világban”, gyakorlatilag nem visszafizetési / visszaváltási elvet alkalmazunk,
kivéve, ha a TheOld - Crafters adminisztrációs csapat kivételt tesz.
2. Minden fizetési átutalás, amely a fizetési kapukon keresztül történik, nem kizárólag a
hitelkártya-társaságok, például a bankok és egyéb harmadik fél pénzintézetei, azonnali
hatállyal felfüggesztést von maga után az összes olyan szolgatátásra, amely az Ön személyére
vonatkozik,
3. Bármilyen csaló vagy hamis információ továbbítva lesz a pénzintézetnek, hogy a legális nyomozást
elősegítse.
4. A TheOld - Crafters e vállal felelősséget e virtuális javak elvesztéséért, ha a végfelhasz áló
hibás. Mindenképpen kövesse az Üzemeltetési leírásban említett utasításokat.
5. Ne vállalu k felelősséget az Ö vagy egy harmadik fél által vásárolt terméknek az alábbi játékon
belül, beleértve, de nem kizárólagosan: játékosadat-veszteség, kiszolgáló visszaállítása, büntetések és
halálesetek a virtuális világon belül.
6. Ha a TheOld - Crafters egyik szervere vagy játékosmódja valaha is leállna, a visszatérítések nem
lesz ek elérhetőek.
7. (Minket) törvényesen arra köteleznek, hogy ügyfeleink 18 év felettiek legyenek, hogy fizetési
kapuként keresztül vásároljanak online termékeket, amennyiben nem vagy 18 évesnél időse ;
- A szülői felügyeletet vagy a törvé yes gyá ak e gedélyt kell ad ia ezekre a vásárlásokra vagy el
kell is er ie őket.
8. Ne

vállalu k felelősséget a har adik felek által értékesített virtuális javakért.

9. Az online áruházunk által vagy ár ely ás har adik féltől kapott i for á iók se
ilye
garanciát, szavatosságot, feltételeket vagy bármilyen más megállapodást nem tehetnek, kivéve
azokat, amelyek kizárólag e feltételek mellett szerepelnek.
. Ö felelős azért, hogy po tos adatokat, például felhasználónevet vagy e-mail címet adjon meg, ha
nem tesz eleget ennek, nem térítjük vissza.

Adatvédelmi irányelvek
1. Az Ön adatait, függetlenül attól, hogy azokat nyilvánosan vagy korábban magántulajdonban
adták meg, nem értékesítik, nem cserélik el vagy adják ki más cégnek semmilyen személyes
vagy üzleti okból.
2. A megadott információk csak a fizetés feldolgozásához, a kiadások feldolgozásához és a
vásárolt csomagok és / vagy a megvásárolt termékek szállításához szükségesek.
Jogi nyilatkozat
1. A TheOld - Crafters egyáltalán nem kapcsolódik Mojang. AB.-hoz, és nem tekintünk olyan
üzleti vállalkozásnak, amelyet Mojang. AB. Támogatott.
2. Ne vegye fel a kapcsolatot a Mojang. AB.-val, abban az esetben, ha a fizetések és kérdések
sikertelenek.
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