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Eladó: 
 
GASTROZONE spol., s.r.o. 
Székhely: Konečného 13, Brno Csehország 
(A székhely nem azonos az üzemeltetési hellyel) 
Cégjegyzékszám: 29181747 
Adószám: CZ29181747 
Banki összeköttetés: 12010501-01571982-00100000 (Raiffeisen BANK) 
E-mail cím: uzlet@gastrozone.hu  
Weboldal:  www.gastrozone.hu  
A vállalat üzemeltetési helye: Nováčková 401/53, Brno, 61400, Csehország 
 

1. Általános rendelkezések 
 

A Vevő a megrendelés elküldésével igazolja, hogy elfogadja az Eladó által megadott általános 
kereskedelmi feltételeket /a továbbiakban, mint „ÁKF”/, amelyek a termék szállítására vonatkoznak. 
A Vevő és az Eladó közti kapcsolatot ezen ÁKF szabályozzák, amelyek kötelező érvényűek mindkét fél 
számára. Az ÁKF pontosabban meghatározzák az Eladó GASTROZONE, spol. s.r.o. társaság és a 
hozzárendelt üzletek, valamint az ügyfelek jogait és kötelességeit.  
Az ÁKF 2014.10.01-jétől érvényesek az új ÁKF kiadásának időpontjáig. 
 

2. A termék megrendelése és a szerződés megkötése 
 

Az elektronikus megrendelés érvényesítésének feltétele a megrendelőlapon található összes 

előírt adat kitöltése. Az alap feltételek közé sorolható elsősorban a megrendelés tartalma: a termék 

és annak számának pontos specifikációja, az ár (egyedi esetekben az ár különbözhet, ha a gyártó 

éppen módosítja azt), a szállítás módja (a szállítási költség függ a termék mennyiségétől és 

térfogatától, a termék típusától, a távolságtól és a termék tömegétől), a leszállítás időpontja 

(általában 2 – 5 munkanap, de ha az adott termék nincs raktáron, akkor az időpontot a gyártó vagy 

a szállító határozza meg), pontos számlázási és leszállítási cím, cégjegyzékszám, telefon. 

A megrendelés az adásvételi szerződés indítványa, amikor az adott adásvételi szerződés az 

adott termék leszállításával keletkezik. Az adásvételi szerződés megkötése megkívánja a megrendelés 

eladó általi visszaigazolását.  

Egyes igényesebb esetekben az Eladó fenntartja annak jogát, hogy a szerződés nem kizárólag 

a megrendelés elküldésével keletkezik, hanem az előlegszámla befizetésével. (Az e-shop esetében 

azon termékeknél, amelyeknek az ára magasabb, mint 400 €/ÁFA nélkül, ill. a csomagküldés és a 

nagykereskedelem esetében azon termékeknél, amelyeknek az ára magasabb, mint 800 €/ÁFA 

nélkül, vagy megegyezés alapján). 

Az Eladó mindig jogosult a Vevőtől kérvényezni a megrendelés visszaigazolását telefonon 

keresztül vagy írásban, a megrendelés jellegét, mennyiségét, árát, szállítási költségeit és a szállítási 

távolságot tekintve. 
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A megrendelés érvénytelen abban az esetben, ha a Vevő ezt a fajta igazolást visszautasítja. 

Az Eladó szintén fenntartja a megrendelés törlésének jogát hibás ármeghatározás esetén. 

 
3. Megrendelés törlése (sztornó) 

 
A megrendelés törlése a Vevő oldaláról: 
 

A Vevőnek jogában áll törölni a megrendelést 2 órán belül a megrendelés elküldésének 
pillanatától számítva annak megindokolása nélkül. A megrendelés visszaigazolása után már csak 
abban az esetben törölheti, ha az Eladó nem tartja be a szállítással és az árral kapcsolatos 
feltételeket. A visszaigazolt megrendelés törlése esetén a Vevő köteles megtéríteni az Eladónak azon 
károkat, amelyek ezzel a törléssel keletkeztek. Az Eladó jogot tart a kár érvényesítésére főleg olyan 
megrendelések esetén, ahol a Vevő kérésére a terméket be kellett szerezni, és az bizonyítható 
költségekkel járt, pl. felesleges szállítás esetén. 

 

A megrendelés törlése az Eladó oldaláról: 

• indokolás nélkül, 

• ha az adott terméket már nem gyártják, vagy nem szállítják, vagy jelentősen változott annak 
a szállítási ára. 

Abban az esetben, ha ez a helyzet áll elő, az Eladó haladéktalanul értesíti a Vevőt a következő 

lépésekről való megegyezés érdekében. Abban az esetben, ha a Vevő már megfizette a teljes vagy 

részleges vételárat, ez az összeg vissza lesz utalva a számlájára, ill. elküldve a postacímére a lehető 

legrövidebb idő alatt (legfeljebb viszont 14 munkanapon belül). 

 
4. Szerződéstől való elállás 

 
Az adásvételi szerződést továbbá a 367/2000 számú törvény szabályozza (lásd a további 

pontokat). A 367/2000 számú törvénnyel összhangban a Vevőnek 14 napig jogában áll ellépni 

a szerződéstől a termék átvételének időpontjától számítva. Ez a jog egyéni vállalkozók esetében 

érvényes (cégjegyzékszám nélkül). Ha a határidőn belül a visszalépés mellett dönt, kérem, tartsa be 

a lent említett feltételeket: 

 

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári törvénykönyv 1837 § alapján abban az esetben nem 

állhat el az adásvételi szerződéstől, ha az gyorsan romlandó termékre vonatkozik, valamint az adott 

termék olyan más áruval keveredik szállítás közben, amelyet a szállítás után már nem lehet 

visszaszolgáltatni, ill. ha a Vevő a csomagolást már felbontotta, minek következtében higiéniai 

szempontból a terméket már nem lehet visszaküldeni.  
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● írásban vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy vissza szeretne lépni a szerződéstől. Jelölje meg 
a megrendelés számát, a változó szimbólumot és a vásárlás dátumát. 

● Amennyiben a terméket már megkapta és átvette, a vásárlási bizonylattal együtt küldje azt vissza 

a címünkre, amelyet a „kapcsolat“ címszó alatt talál meg. 

Kérjük, hogy a terméket ajánlva és biztosítva küldje el nekünk, mivel nem vállaljuk a 

felelősséget annak az úton való elvesztéséért (az ajánlva küldés nem egyezik meg az utánvéttel). 

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos fent említett összes feltétel betartása esetén a 

termék árát visszautaljuk, ill. csekken visszaküldjük legkésőbb 14 munkanapon belül a termék 

megérkezésének időpontjától számítva. Ha a termék nem teljes egészében kerül készhez, ill. nem 

teljesíti a fent említett feltételeket, a pénz visszajuttatásának időpontja tolódik addig a pontig, míg a 

termék teljes egészében nincs visszaszolgáltatva. 

A Vevő köteles az Eladónak megtéríteni a felmondási díjat, amely a szerződéstől való 

visszalépésre vonatkozik attól függően, mennyire amortizálódott a termék annak kiszállítása alatt, 

amikor a Vevő átvette a terméket, és ezután elállt az adásvételi szerződéstől, a távközlési eszközökre 

vonatkozó fogyasztói szerződés és polgári törvénykönyv 52 § alapján, valamint abban az esetben, ha 

fogyasztói szerződésről van szó, és a szerződéstől való elállás feltételei teljesítve vannak, valamint 

a terméket már nem lehet újként értékesíteni. 

Ha a fent említett feltételek valamelyike nincs teljesítve, a fogyasztói szerződéstől való 

elállást nem fogadjuk el, és a termék a Vevő költségén vissza lesz szállítva a Vevőnek, ill. szolgáltatási 

díj fejében a székhelyünkön azt elraktározzuk; ennek értéke a termék eladási árának 1%-a/nap. 

5. Szállítási feltételek 

 

A leszállítási idő a megrendelés feldogozásának időpontjától számítódik, amelyhez a gyors 

ügyintézés érdekében szükséges kézhez kapni az összes szükséges dokumentumot. A megrendelt 

termék leszállítása a termék elérhetőségéhez és a szállítási lehetőségekhez mérten a lehető 

legrövidebb időn belül megvalósul, általában 2-7 munkanapon /v SK texte je 3 – 9 pracovných dní, v 

HU 2 – 7, neviem, ktoré je správne/ belül a megrendelés visszaigazolásától számítva, kivételes 

esetekben a leszállítási idő hosszabb is lehet. 

A termék átvételének helyszíne a Vevő megrendelése alapján van meghatározva. A leszállítás 

teljesítését a termék az adott címen való átadása jelenti. A szállítás nem tartalmazza a termék 

beszerelését. A megadott címre való leszállítást az Eladó biztosítja be leszerződött partnereken 

keresztül. A küldemény mindig tartalmazza a szállítólevelet és a termék használati utasítását. Az 

adóigazolást az Eladó utólag is küldheti postán vagy e-mailen. 

 

Ha a megrendelt termék nincs raktáron, vagy nem lehet azt a megrendelés időpontjától 

számítva 7 munkanapon belül átadni a csomagküldő szolgálatnak, arról az Eladó köteles értesíteni 

a Vevőt, valamint tudatnia kell a módosított előzetes leszállítási időpontról, ill. más hasonló terméket  
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felkínálni a Vevőnek. Ebben az esetben viszont az Eladónek kérvényeznie kell a Vevő jóváhagyását. 

 

6. Ár és fizetés 

 

A GASTROZONE weboldalakon található árak a rendelés pillanatában érvényesek. Az Eladó 

fenntartja a hibás árak, ill. azok változásának jogát árfolyamváltozás, jelentős infláció változás, ill. a 

jelentős szállítói feltételek változása esetén. A vételár abban az esetben tekintendő befizetettnek, ha 

annak teljes összegét ráírják az Eladó számlájára, ill. azt készpénzben fizetik meg az Eladónak vagy a 

futárszolgálat alkalmazottjának. Az Eladó és a Vevő közti adásvételi szerződés szerint kiállított számla 

adóigazolásként és szállítólevélként is szolgál. A Vevő a terméket csak abban az esetben veheti át, ha 

annak árát már megtérítette, ha nem történt más megegyezés. A vételárhoz hozzászámítódik a Vevő 

által meghatározott helyszínre való szállítási költség is. A termék az Eladó tulajdona mindaddig, míg 

annak teljes vételára nincs megtérítve. 

Abban az esetben, ha a Vevő előre átutalja a vételár teljes összegét, viszont az Eladó nem 

képes bebiztosítani a kiválasztott termék leszállítását, úgy az Eladó azonnali hatállyal visszajutattja a 

vételárat az előre megegyezett módon. Ennek ideje a pénzvisszafizetés módjától függ (utalással, 

postai átutalással). 

7. Szállítási feltételek és postadíj 

A küldemény leszállításának lehetőségei: 

a. GLS csomagküldő szolgálat, 
b. Személyes átvétel a GLS Parcel Shop székhelyén, 
c. Raklapos megbízások a Toptrans szállító vállalat által. 

 

Fizetési módok áttekintétese: 

a. Utánvéttel (készpénzes fizetés egyenesen a szállító cégnek az áru átvételekor), 
b. Banki átutalással a következő számlaszámra 12010501-1571982-00100000 (Raiffeisen BANK), 
c. Készpénzes fizetéssel az áru személyes átvételénél az átadási helyszínen, 
d. ComGate rendszeren keresztüli fizetéssel: 

 
 

 
Az adásvételi szerződés megkötésével a Vevő engedélyt ad az Eladónak az adatai feldolgozására 
mindaddig, amíg nem tesz írásbeli nyilatkozatot arról, hogy nem ért egyet az adatok feldolgozásával. 
Azon adatokat, amelyeket a Vevő a megrendelés elküldésekor megad, kizárólag az Eladó, valamint a 
fizetéseket feldolgozó partnerek használják fel, más harmadik személynek azok soha nem lesznek 
kiadva. 
 

A leszállítási időpont az áru a szállítónak való átadásától számított következő munkanap. A 
Vevő köteles a szállítótól az árut helyesen átvenni, tehát köteles leellenőrizni a csomagok számát, 
valamint hogy a csomag(ok) nem sérült(ek) e, és bárminemű meghibásodás esetén azt azonnal  
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jelezni magának a szállítónak, és a talált hibát bejegyezni a szállítólevélbe. Amennyiben az áru 
csomagolása úgy sérült, hogy az egyértelműen a küldeménybe való jogtalan behatolásra utal, a 
Vevőnek azt tanácsoljuk, hogy saját érdekében a küldeményt ne vegye át! A szállítólevél aláírásával a 
Vevő igazolja, hogy a küldemény minden fent említett feltételt teljesít, így a csomag sérülését illető 
későbbi reklamációt már nem vesszük figyelembe. A számla adóigazolásként is szolgál, és a megjelölt 
csomagban csatoljuk. Abban az esetben, ha a csomagban található áru nem teljes, vagy sérült, a Vevő 
azt köteles a küldemény átvételétől számított 2 napon beül jelenteni az Eladónak. A sérüléssel vagy a 
nem teljes áruval kapcsolatos későbbi reklamációt az Eladó és a Szállító már nem köteles figyelembe 
venni. 
 
 

8. Számla – adóigazolás 

A számlát a küldeményhez csatoljuk, ha az a megrendelésben nincs másként feltüntetve. 

Kérés alapján a számlát elküldhetjük PDF formátumban e-mailben vagy postán keresztül. Hosszabb 

teljesítési idő vagy banki átutalás esetén az adóigazolást kizárólag a teljes összeg megtérítése után 

küldjük el postán. 

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, és tartalmazzák a törvényben 

előírt 27%  áfát. 

 

9. A hibás áruért való felelősség és jótállás 

Az ÁKF része a Reklamációs és jótállási szabályzat, amely teljes egészében megtalálható a 

Reklamációs és jótállási szabályok részben. A garancialevél mellett mindig őrizze meg a vásárlási 

bizonylatot (számlát) is. A garancialevélen található dátumnak meg kell egyeznie az adóbizonylat 

kiállításának dátumával. Abban az esetben, ha a termékhez nincs garancialevél kiállítva, akkor a 

számla és az adóbizonylat szolgál garacialevélként. 
 

10. Személyi adatvédelem 
 

Az Ön adatvédelmét elsőskörben tartjuk tiszteletben. Ahhoz viszont, hogy minőségi 

szolgáltatást tudjunk Önnek nyújtani, szükségünk van a személyes adataira. Ezeket az adatokat 

megvédjük az esetleges visszaéléstől, és semmilyen esetben azokat harmadik személynek ki nem 

adjuk. 

A fent említett feltételek alapján a webáruházunk használata esetében egyetért az Önről és a 

megrendeléseiről szóló információk összegyűjtésével és használatával. 

 

Az ügyfél regisztrációval, más fajta regisztrációval és a termékek megrendelésével 

automatikusan egyetért azzal, hogy telefonon keresztül vagy e-mailben értesítsük a webáruházunk 
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újdonságairól. Ha a jövőben nem kívánja fogadni ezeket az információkat, bármikor visszautasíthatja 

azok küldését. 

 

A webáruházunk fenntartja annak jogát, hogy elálljon a biztonsági garanciától abban az 

esetben, ha a szervert ismeretlen elkövető (hacker) támadja meg. Kizárólag ilyen esetben nem 

érvényesek az adatok manipulációjáról szóló fent említett szabályok. 

 
11. Záró rendelkezések 

 
Ezek az ÁKF a GASTRZONE, spol. s.r.o. Társaság és a Vevő közti összes üzleti esetre 

vonatkoznak. Vevő alatt értendő a magán-, ill. jogi személy is. Az elküldött megrendelés alapján a 
szerződött felek jogi kapcsolatát magánszemély esetében a Polgári törvénykönyv szabályozza, jogi 
személy esetében pedig a Kereskedelmi törvénykönyv. 
 

Az Eladó nem vállalja a felelősséget a felsőbb hatalom által okozott károkért ill. a be nem 
tartott kereskedelmi feltételekért. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó által kínált termékek 
megvásárolásával nincs joga használni a már regisztrált márkákat, kereskedelmi megnevezéseket, 
vállalati logókat, vagy az Eladó ill. más vállalatok szabadalmát, ha nem történt más megegyezés 
konkrét esetben megkötött szerződés által. 
 

Az adott jogi normák ill. a társaság kereskedelmi politikájának változásától függően, az Eladó 
fenntartja az ÁKF módosítását. Ezt a változást és annak érvényességét a vállalat megfelelő módon 
jelzi a www.gastrozone... weboldalakon. 
 
 

GASTROZONE, spol. s r.o. 

 


