ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Забранени за продажба продукти
1. Цигари, цигарета или други тютюневи изделия, както и продукти съдържащи
никотин.
2. Алкохолни напитки, както и храна съдържаща повече от незначително количество
алкохол.
3. Огнестрелни оръжия (включително въздушни оръжия), части от огнестрелни
оръжия, комплекти от огнестрелни оръжия, барут и други боеприпаси , и оръжия.
4. Части от китове, делфини, акули, слонове (включително слонова кост) и други
растения и животни, защитени от законите за застрашени видове или продукти,
получени от тях.
5. Използвани превозни средства , използвани части за превозни средства.
6. Всички устройства, медикаменти и хранителни добавки или подобни вещества,
които се предлагат само в аптеките или изискват рецепта от лекар или друг
клиничен персонал за закупуване или продукти, забранени от Федералния институт
за лекарства и лекарствени средства (BfArM).
7. DVD дискове.
8. Продукти, които насърчават расизма, омразата, дискриминацията.
9. Нацистки сувенири (или подобни продукти).
10. Оръжия, предназначени да причинят телесна повреда (не само смъртоносна сила).
11. Фойерверки или други пиротехнически изделия.
12. Медицински импланти или части от човешкото тяло, с изключение на човешката
коса.
13. Продукти, които са обект на възрастови ограничения в която и да е страна от ЕС.
14. Продукти, които непоправимо увреждат честта / достойнството на друго лице, са
насочени към деца и съдържат насилствен, порнографски или друг незаконен
материал или по друг начин са вредни за децата.
15. Продукти, които не могат да бъдат законно притежание, продадени или
разпространявани във всяка страна от ЕС.
16. Продукти, чиято продажба или разпространение е ограничена съгласно законите на
която и да е страна от ЕС.
С натискане на бутона „ПРИЕМАМ“ лицето потвърждава, че е прочело всички клаузи на
договора, в това число приложенията и препратките към него, че същите са му ясни, че в
резултат на натискане на бутона „ПРИЕМАМ“ ще придобие качеството ПОЛЗВАТЕЛ и че
сключва този договор при общи условия по собствена воля, без да е в крайна нужда или при
условията на заплашване, както и че притежава способността и представителната власт да
обвързва лицето (в случаите на юридическо лице), а също и не е ограничено запретено (в
случаите на физическо лице).
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