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Hirdetmény

Tisztelt Látogatók!
Jelen hirdetmény a www.ertekmentes.hu weboldal Oldalböngészési Feltételeit
tartalmazza.
1.a.)

A honlapon levő tartalmak a beleegyezésem nélkül nem publikálhatók máshol.

1.b.) A bélyegek és egyéb kiadványok másolása, engedély nélküli terjesztése,
publikálása tilos.
1.c.) Általam engedélyezett kép közlés esetén, kötelezően feltüntetendő a kép alatt
vagy mellett a gyűjtemény tulajdonosának neve. A további lehetőségek megbeszélés
szerint történnek!
2.)
A kiállításokon készült képek sem publikálhatóak máshol, még akkor sem, ha
a képek alatt fel van tüntetve a képek pontos forrása!
3.)

A képekről a vízjel leszedése tilos!

4.)
Az oldal és annak vizuális megjelenése, főbb grafikai ismertetőjelei,
szimbólumai, mind szerzői jogi védelem alatt állnak.
5.)
Az ertekmentes.hu honlapon megtalálható és közszemlére kitett tárgyak,
melyek önkényuralmi jelképeket tartalmaznak, nem a köznyugalom megzavarása
érdekében kerülnek bemutatásra! A honlapra felkerülő ilyen jellegű tárgyak csak
bemutatásként szolgálnak, melyekkel jobban megismerhetjük az adott kort és az azt
körülvevő tárgyakat.
6.)
Semmilyen nemű műtárgy eredetiség vizsgálatot és értékbecslést sem írásban
sem személyesen nem tudok vállalni!
7.)
Kapcsolat felvételre két lehetőség van, vagy közvetlen email útján, vagy pedig
a kapcsolat felvételi űrlap segítségével. Az űrlapon keresztül lehetőség nyílik,
általános megkeresésre, kiadványrendelésre, hírlevél le- és feliratkozásra, valamint
kép és egyéb tartalom közlésének engedélyezésére. Kiadványrendelés és hírlevél leés feliratkozásra csak ezen a felületen van lehetőség! Kép és más csatolmányként
küldendő tartalom küldése ezen a felületen nem lehetséges, azt csak email útján
tudom fogadni.
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8.)
Hírlevél le- és feliratkozásra csak a (7.) pontban leírtak szerint van lehetőség.
A kapcsolat felvételi űrlap minden esetben kéri a le- és feliratkozáskor a
megerősítést. Ezt a Hírlevélre való le- és feliratkozás nevű űrlap utolsó pontjánál az
IGEN felirat előtti négyzet bejelölésével van lehetőségünk elvégezni. Hírlevél küldése
az alábbi esetekben történik: - ha egy jelentősebb, különlegesebb tárgy kerül a
gyűjteménybe; - ha egy új kiadvány kerül forgalomba; - ha olyan esemény történik,
amely a weboldallal és a gyűjteménnyel kapcsolatos és hír értéket képvisel.
9.) Kiadványrendelésre is a fent nevezett űrlapon van lehetőség a meghirdetett
időszakokban. Itt az email cím, név, szállítási adatokra mindenképpen szükség van a
pontos és gyors elküldéshez. Amennyiben nem járul hozzá, hogy ezen a felületen
megadja a szállítási címét, úgy azt megteheti email levelezés útján a központi email
címen, ami a Kapcsolat (contact) oldal fejléc alatti részén található meg. Rendelés
esetén minden egyes cikket külön- külön kell megrendelni. Itt a rendeléseit nem
tudja egyben elküldeni. Kiadványokból ezen a felületen a maximális rendelés 2
darabra korlátozódik. További információkérés a kiadványokról email útján, vagy a
kapcsolat felvételi űrlapon keresztül történik. A meghirdetett időszakokon kívül
kiadványrendelésre, email útján van lehetőség.
10.)
Eladásra kínált termékek esetén az alábbiakat szükséges számomra levelezés
(email) útján megküldeni:
- (10.a.) pár darab jó minőségű fénykép a termékekről (különös tekintettel a hibáira)
- (10.b.) pontos vételár megjelölés (több darab esetén minden darabra külön- külön
kérem feltüntetni a vételárat)
- (10.c.) pár mondatban kérnék a termékekről egy szöveges jellemzést, melyben a
tárgyak méretei, súlya, hibái és egyéb jellemzői le vannak írva
11.)
Amennyiben a tárgyak leírásánál, jellemzésénél dátum vagy fogalombéli
hibát észlel, azt legyen kedves az elérhetőségeken számomra jelezni. Minden
segítséget szíves veszek!
kelt. Budapest, 2019. január 1.
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