Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)
A regisztráció, illetve a vásárlás során (mindkét esetben) a Felhasználó, ha a weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor
köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerzõdés jön létre a Weboldal
Üzemeltetõje és a webáruház Felhasználója között.
Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a weboldal szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem
küldhet megrendelést sem.
Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a oldalunk szolgáltatásait, amennyiben a jelen felhasználási feltételeket megismerte és
azokat maradéktalanul elfogadja.

A Weboldal üzemeltetője
Cégnév: Bedango Service Kft.
Székhely: 4030 Debrecen, Csángó utca 8.
Telephely: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11.
Adószám: 27084528-2-09
EU adószám: HU27084528
Cégjegyzék szám: 09-09-031114
Kibocsájtó cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
E-mail cím: info@kaloriabisztro.hu
Telefon szám: +36305510077
Számlaszám: 14100213-32990349-01000004
Szerzõdés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató
Cégnév: UNAS Online Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Kõszegi út 14.
E-mail cím: unas@unas.hu

A Weboldalon kínált termékek, szolgáltatások
A www.kaloriabisztro.hu oldalon a Kalória Bisztró (4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11.) étterem kínálatában lévõ készételek és
frissítõk rendelhetõek meg, melyeket igény szerint kiszállítunk, illetve biztosítjuk a személyes átvétel lehetõsõgét az ÁSZF-ben
kifejtésre kerülõ feltételek mellett.
Felhívjuk Kedves Vendégeink figyelmét, hogy szeszesitallal 18 év alatti személyeket nem szolgálunk ki és részükre azt nem szállítjuk
ki.

A megrendelés menete
Rendelés felvételének módja:
A rendelések fogadása hétfõtõl vasárnapig 9:00 és 18:30 között történik.
Ez oldalunkon keresztül regisztrációt követõen, vagy a rendeléshez szükséges adatok megadása után lehetséges, ami mindkét
esetben az Ön nevét, e-mail címét, mobil, vagy vezetékes telefonszámát, továbbá a címzett nevét és pontos címét jelenti.
Amennyiben a Szállítási és a Számlázási adatok eltérnek, úgy azokat külön meg kell adni.
Az oldalon szereplõ készételek és termékek telefonon is megrendelhetõek a +36 30 551 0077-es számon.
Minimális rendelési összeg 2.000 Ft.
A Weboldalon történõ vásárlás:
Navigáljon el a megvásárolni kívánt tételhez, vagy tételekhez tartozó oldalra. Adja meg a kívánt darabszámot, illetve verziót, ha a
termék többféle változatban is kapható (például: különbözõ átmérõjû pizzák). A „Kosárba tesz” gomb megnyomásával az Ön által
kiválasztott tétel, vagy tételek egy vásárlási listába kerülnek, melynek tartalmát a Kosár menüpontban a megrendelés tényleges
elküldéséig bármikor megtekintheti, megváltoztathatja, illetve törölheti. Ide a Kosár ikonra kattintva navigálhat el.
Ha elégedett az összeállítással a „Megrendelés” gombra kattintva kezdheti meg a megrendelési folyamatot.
Elõször a teljesítéshez szükséges adatokat kell megadnia bejelentkezésével, felhasználói fiók regisztrálásával, vagy az adatlap
kitöltésével. A Weboldalra Facebook, vagy Google+ fiókjával is regisztrálhat, illetve beléphet. Ezt követõen válassza ki a felkínált
szállítási és fizetési lehetõségek közül az Ön számára megfelelõt. Az adatok ellenõrzése után a „Megrendel” gombra kattintva küldheti
el rendelését.
A megrendelésérõl Ön automatikus e-mail értesítést is kap, mely az összes kapcsolódó információt tartalmazza. Amennyiben ez a
levél mégsem érkezik meg az Ön által megadott email fióknak sem a Beérkezett üzenetek, sem esetlegesen a Spam mappájába,
kérjük jelezze felénk a problémát, illetve erõsítse meg rendelését a +36 52 227 092-es telefonszámunkon.
Az adásvételi szerzõdés létrejötte:
Ha a Felhasználó megrendelést küld a Weboldalon, és az Üzemeltetõ a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerzõdés
jön létre a vásárló (Felhasználó) és az Üzemeltetõ között. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerzõdés írásban
megkötöttnek minõsül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerzõdésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
A szerzõdés magyar nyelven jön létre, melyet a Weboldal elektronikus formában, automatikusan tárol. A Felhasználó számára a
Weboldalon történõ bejelentkezés után ennek tartalma hozzáférhetõ – ezt elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

Lehetséges fizetési módok
A Rendelések fizetése kiszállításkor futárunknál történik. Készpénzt, bankkártyát, SZÉP kártyát, Erzsébet utalványt áll módjában
elfogadni.
Az étteremben történõ személyes átvételnél a fizetés szintén készpénzzel, bankkártyával, SZÉP kártyával, Erzsébet utalvánnyal
lehetséges.

Kiszállítás, személyes átvétel
A rendeléseket saját futárunk szállítja ki hétfõtõl vasárnapig 11:00 és 19:00 között. Kiszállítást kizárólag Debrecen területén belül
végzünk. A kiszállítás díjtalan.

Személyes átvételre a Kalória Bisztróban, hétfõtõl vasárnapig 11:00 és 19:00 között van lehetõség. A személyes átvétel a rendelés
árától függetlenül nem jár plusz költséggel.

Árak
Áraink a rendelés idõpontjában érvényesek, amelyeket a Felhasználó a Weboldalon a termékek mellett találhat meg.
Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. A termékek ára az esetleges kiszállítási költséget nem tartalmazza, ez a rendelési
folyamat során külön kerül feltüntetésre.
Amennyiben az oldalon hiba, vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben
a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót az új adatokról. Ezt követõen a megrendelést a
Felhasználó még egyszer megerõsítheti, vagy lehetõség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerzõdéstõl.

Elállási jog
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevõk között kötött szerzõdésekrõl:
5. § A felek eltérõ megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot
...
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó;

Szavatosság
Az ételek a rendelés visszaigazolását követõen frissen készülnek. Minõségüket a megrendelés napján szavatoljuk és kérjük, hogy
még ekkor fogyasszák el azokat.
Az elõre csomagolt termékek, például palackozott ásványvíz, üdítõk minõségüket megfelelõ körülmények között tárolva, bontatlan
állapotban a csomagoláson jelzett idõpontig õrzik meg.

