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Általános szerződési feltételek

Vásárlási szerződés (Távszerződés)

A szerződés tárgya a www.albaszendvics-hidegtal.hu webáruházban található összes árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az

árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A webáruházban található termékek adatai a megrendelés időpontjában érvényesek.

Újabb ugyanazon termékre vonatkozó, de későbbi időpontban történő megrendelés esetén, az adatok változhatnak. A webáruházban

található ajánlatok az adott időpontban hatályosak.

A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak az info@albaszendvics.hu e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014.

Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre az Alba Gusta Kft (2485. Gárdony-Dinnyés, Kossuth utca 1., Telefon: 06

30 388 77 30, E-mail: info@albaszendvics.hu, Cégjegyzékszám: 07-09-031949, Adószám: 23961731-1-07.) mint Szolgáltató, valamint a

Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon

útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében, ez esetben a távszerződés Felek között nem jön létre.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a

Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza –

Szolgáltató részére az általa kiválasztott módon megfizetni.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. Korm.

számú rendelet szabályai az irányadóak.

A webáruház használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba

foglalt szerződésnek, és azokat az Alba Gusta Kft nem iktatja.

Vásárlás és megrendelés

A keresett és megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti a kosárba, amely minden termék listaoldalán,

és részletes termék adatlap oldalán megtalálható a termék mellett.

A kosárba helyezett termékeket innen kitörölheti, illetve módosíthat a megrendelt termék mennyiségén. A kosár tartalmát bővítheti,

amennyiben további termékeket kíván vásárolni, illetve be is fejezheti és leadhatja megrendelését a fejlécben található „Pénztárhoz”

gombra, majd a rendelés összesítő oldalon a „Megrendelem” gombra kattintva.

Általános szerződési feltétel

A rendelés összesítő oldalon lehetőség van a rendeléshez kapcsolódó információk megtekintésére, és módosítására, illetve a Szolgáltató

részére a megrendeléssel kapcsolatos egyéb szöveges tartalmú üzenet  írására.

A leadott megrendelést követően rendszerünk először egy automata üzenetet küld Önnek, majd ügyfélszolgálatunk - a feldolgozást

követően -visszaigzolja rendelését.

Amennyiben a kiszállítást megelőző nap 16 óráig nem érkezne visszaigazoló levél tőlünk, kérjük hívjon minket a 06 30 388 77 30 számon.

AlbaSzendvics csapata:

Webáruház üzemeltető: Alba Gusta Kft

Cím: 2485. Gárdony-Dinnyés, Kossuth utca 1

Rendelésfelvétel: Alba Gusta Kft

A megrendelt termékeket az alábbi szolgáltatók készítik:

Hidegkonyhai termékek, sütés nélkül készült édességek: 

AlbaSzendvics Konyha, 

Cím: 2485. Gárdony-Dinnyés, Kossuth utca 1.

Cukrászati termékek:  SASA.COM KFT  

Cím: 2484. Gárdony, Balatoni u. 52.
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Pék termékek (szendvics kenyér): Gyócsi-Családi Kft 

Cím: 2471. Baracska, Ország u. 37.B. 

Pék termékek (kenyér, péksütemény): Lidl Magyarország Bt

Cím: 1037. Budapest, Rádl árok 6.

Pék termékek (kenyér, péksütemény):  Dobos Pékség 

Cím: 2483. Gárdony, Szabadság út 8.

Pék termékek (kenyér, péksütemény): Ermali Kft & Enis pékség

Cím: 2483. Gárdony, Bóné Kálmán utca 77.

Kiszállítás módja és díja:

Kiszállítás:

Alba Gusta Kft, Székhely: 2485. Gárdony-Dinnyés, Kossuth utca 1

A Vevő által rendelt termékeket futárunk viszi ki a megadott címre. A kiszállítás díját a megrendelt saját készítésű  termékek értéke

alapján, szállítási díjtáblázatunk szerint számoljuk ki.

A fizetés történhet:

Készpénzben futárunknál számla ellenében.

Átutalással előzetes egyeztetést követően számla ellenében.

Reklamáció

A Megrendelő a megrendelt termékek átvételét követően  reklamációval nem élhet, mivel a megrendelt és kiszállított áru természete

(romlandó) a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé.

Panaszügyintézés helye (1997.évi CLV törvény rendelkezései alapján):

telefonon: 0630 388 77 30

személyesen szóban, itt: 2485.Gárdony-Dinnyés, Kossuth utca 1

levélben: 2485. Gárdony-Dinnyés, Kossuth utca 1. 

vagy e-mailben: albaszendvics@gmail.com

Elállás

A fogyasztókra vonatkozó jogokat a 45/2014. Korm. rendelet szabályozza, összefoglalva:

A Megrendelő jogosult a visszaigazolt megrendelést 48 órával a kiszállítás előtt lemondani. Az elállást írásban, a megrendelés adataival

(megrendelő neve, címe, lemondott időpont megjelőlése) az albaszendvics@gmail.com címre eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt

az AlbaSzendvics Ügyfélszolgálat írásban visszaigazolt.

A kiszállítás előtt kevesebb, mint 48 órával rendelést lemondani már nem lehet. Amennyiben mégis sor kerülne rá, úgy a felek a

megegyezésén múlik a kártalanítás. Megegyezés hiányában Megrendelő köteles a megrendelt termékek teljes árát megfizetni.

A Megrendelő a megrendelt termékek átvételét követően  reklamációval nem élhet, mivel a megrendelt és kiszállított áru természete

(romlandó) a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé.

Vásárlási feltételek

Böngészés a webáruházban

A webáruházban történő böngészéshez, a termékek megtekintéséhez nem szükséges előzetes regisztráció.

A webáruházban a termékek között több módon is böngészhet:

ha ismeri a termék nevét közvetlenül rákereshet a KERESŐ dobozba beírva,

a webáruházban a termékek több kategóriába rendezve tallózhatóak.
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A kitallózott termékeket rendezheti név (ABC) vagy ár szerinti sorrendbe. Webáruházunk működését az elektronikus kereskedelmi törvény

(2001.évi CVIII.törvény) szabályozásának megfelelően mutatjuk be az alábbiakban.

Adatvédelmi nyilatkozat tájékoztató az Alba Gusta Kft. ("Szolgáltató", "Adatkezelő" vagy "Társaság") készítette és bocsátotta ki annak

érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa

adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

Az Alba Gusta Kft. a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a

GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek

mindenben megfelelően végzi, és ezt a jövőben is minden tekintetben be kívánja tartani. További részleteket az Adatvédelmi

nyilatkozatban találja meg.

Regisztráció a webáruházba

A regisztrációt fejlécben található „Regisztrálok”gombra kattintva tudja kezdeményezni. A regisztráció során meg kell adnia nevét,

(szállítási) címét, telefonszámát és email címét. Az adatok a megrendelés teljesítéséhez szükségesek. A regisztrációt magyar nyelven tudja

elvégezni, a webáruházban is magyar nyelven talál információkat a termékekről. A regisztráció során megadott adatok módosíthatóak, és

törölhetőek a megrendelés elküldése előtt, utólag már nem. Ha mégis változtatni szeretne, vagy elírás történne, kérem, keresse a webáruház

üzemeltetőjét.

A regisztráció elküldése után az email címére egy üzenet fog érkezni, amely tartalmazza hozzáférését a webáruházhoz. Az Alba Gusta Kft a

fenti információkat az adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően használja fel.

Vásárlási szerződés (Távszerződés)

A szerződés tárgya a www.albaszendvics-hidegtal.hu webáruházban található összes árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az

árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A webáruházban található termékek adatai a megrendelés időpontjában érvényesek.

Újabb ugyanazon termékre vonatkozó, de későbbi időpontban történő megrendelés esetén, az adatok változhatnak. A webáruházban

található ajánlatok az adott időpontban hatályosak.

A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak az info@albaszendvics.hu e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014.

Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre az Alba Gusta Kft (2485. Gárdony-Dinnyés, Kossuth utca 1., Telefon: 06

30 388 77 30, E-mail: info@albaszendvics.hu, Cégjegyzékszám: 07-09-031949, Adószám: 23961731-1-07.) mint Szolgáltató, valamint a

Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon

útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében, ez esetben a távszerződés Felek között nem jön létre.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a

Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza –

Szolgáltató részére az általa kiválasztott módon megfizetni.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. Korm.

számú rendelet szabályai az irányadóak.

A webáruház használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba

foglalt szerződésnek, és azokat az Alba Gusta Kft nem iktatja.

Vásárlás és megrendelés

A keresett és megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti a kosárba, amely minden termék listaoldalán,

és részletes termék adatlap oldalán megtalálható a termék mellett.

A kosárba helyezett termékeket innen kitörölheti, illetve módosíthat a megrendelt termék mennyiségén. A kosár tartalmát bővítheti,

amennyiben további termékeket kíván vásárolni, illetve be is fejezheti és leadhatja megrendelését a fejlécben található „Pénztárhoz”

gombra, majd a rendelés összesítő oldalon a „Megrendelem” gombra kattintva.
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A rendelés összesítő oldalon lehetőség van a rendeléshez kapcsolódó információk megtekintésére, és módosítására, illetve a Szolgáltató

részére a megrendeléssel kapcsolatos egyéb szöveges tartalmú üzenet  írására.
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A leadott megrendelést követően rendszerünk először egy automata üzenetet küld Önnek, majd ügyfélszolgálatunk - a feldolgozást

követően -visszaigzolja rendelését.

Amennyiben a kiszállítást megelőző nap 16 óráig nem érkezne visszaigazoló levél tőlünk, kérjük hívjon minket a 06 30 388 77 30 számon.

AlbaSzendvics csapata:

Webáruház üzemeltető: Alba Gusta Kft

Cím: 2485. Gárdony-Dinnyés, Kossuth utca 1.

Rendelésfelvétel: Alba Gusta Kft

A megrendelt termékeket az alábbi szolgáltatók készítik:

Hidegkonyhai termékek, sütés nélkül készült édességek:

AlbaSzendvics Konyha,

Cím: 2485. Gárdony-Dinnyés, Kossuth utca 1.

Cukrászati termékek:  SASA.COM KFT  

Cím: 2484. Gárdony, Balatoni u. 52.

Pék termékek (szendvics kenyér): Gyócsi-Családi Kft 

Cím: 2471. Baracska, Ország u. 37.B. 

Pék termékek (kenyér, péksütemény): Lidl Magyarország Bt

Cím: 1037. Budapest, Rádl árok 6.

Pék termékek (kenyér, péksütemény):  Dobos Pékség 

Cím: 2483. Gárdony, Szabadság út 8.

Pék termékek (kenyér, péksütemény): Ermali Kft & Enis pékség

Cím: 2483. Gárdony, Bóné Kálmán utca 77.

Kiszállítás módja és díja:

Kiszállítás:

Alba Gusta Kft, Székhely: 2485. Gárdony-Dinnyés, Kossuth utca 1.

A Vevő által rendelt termékeket futárunk viszi ki a megadott címre. A kiszállítás díját a megrendelt saját készítésű  termékek értéke

alapján, szállítási díjtáblázatunk szerint számoljuk ki.

A fizetés történhet:

Készpénzben futárunknál számla ellenében.

Átutalással előzetes egyeztetést követően számla ellenében.

Reklamáció

A Megrendelő a megrendelt termékek átvételét követően  reklamációval nem élhet, mivel a megrendelt és kiszállított áru természete

(romlandó) a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé.

Panaszügyintézés helye (1997.évi CLV törvény rendelkezései alapján):

telefonon: 0630 388 77 30

személyesen szóban, itt: 2485. Gárdony-Dinnyés, Kossuth utca 1 

levélben: 2485. Gárdony-Dinnyés, Kossuth utca 1

vagy e-mailben: albaszendvics@gmail.com

Elállás

A fogyasztókra vonatkozó jogokat a 45/2014. Korm. rendelet szabályozza, összefoglalva:
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A Megrendelő jogosult a visszaigazolt megrendelést 48 órával a kiszállítás előtt lemondani. Az elállást írásban, a megrendelés adataival

(megrendelő neve, címe, lemondott időpont megjelőlése) az albaszendvics@gmail.com címre eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt

az AlbaSzendvics Ügyfélszolgálat írásban visszaigazolt.

A kiszállítás előtt kevesebb, mint 48 órával rendelést lemondani már nem lehet. Amennyiben mégis sor kerülne rá, úgy a felek a

megegyezésén múlik a kártalanítás. Megegyezés hiányában Megrendelő köteles a megrendelt termékek teljes árát megfizetni.

A Megrendelő a megrendelt termékek átvételét követően  reklamációval nem élhet, mivel a megrendelt és kiszállított áru természete

(romlandó) a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé.

Tárhelyszolgáltató

A www.albaszendvics-hidegtal.hu webáruház az Orient-Web Bt. szerverén fut.

Tárhelyszolgáltató: Orient-Web Bt.

Tárhelyszolgáltató email címe: info@honlapom.hu

Tárhelyszolgáltató címe: 3534, Miskolc, Gőz u. 7.

Tárhelyszolgáltató adószáma: 22249746-2-05

Kellemes vásárlást kívánunk webáruházunkban!
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