
VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ 

BEVEZETŐ 

Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató 

anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és 

magára kötelező érvényűnek tekinti. 

Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során 

használt nyelv a magyar. 

2001.CVIII 6.§(2) szerint Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben vagy telefonon is 

visszaigazolják munkatársaink. 

Amennyiben a vásárlóhoz ez 30 percen belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. 

A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés nyelvével megegyezik. 

Szolgáltató és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 

45/2014(II.26)Korm.r. "Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés") nem tekinthető írásba foglalt 

szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető. 

45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint eljárva, ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a webáruházban leadott 

megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik! 

Vásárló részére a megrendelt termékeket csak a jelen ÁSZF, mint vásárlási feltételek elfogadását követően, a webáruházban 

rögzített és a 2001:CVIII alapján visszaigazolt megrendelési eljárás keretében, és a termékek kifizetése után tudjuk 

biztosítani, így a 45/2014(II.26) Korm.r. 13.§ és 19.§ eseteire a fogyasztó, mint "szerződéskötést megelőző teljesítésre" nem 

formálhat igényt. 

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és 

korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és 

spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészője aktuális 

biztonsági frissítéseit. 

Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 57, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és ezen böngészők frissebb 

változatai. Más böngészőkön a webshop nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni. 

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a 

számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a 

használat során felmerülő, illetve a vásárolt termékekkel okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Szolgáltató 

kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. 

A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a webshop használata során termékhez 

kapcsolódó, a webshop által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért is. 

Szolgáltató nem köt fogyasztói szerződést 16 éven aluli kiskorú személlyel. 

A megrendelést Szolgáltató a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges 

valamennyi adatot helyesen adja meg. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési 

adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén 

Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll. 



ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

a 45/2014(II.26.) "a Szolgáltató és a Fogyasztó között kötött szerződésekről"  

szóló Kormányrendelet szerint 

 

A) 

Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás mint Szolgáltató látja el: 

Svéd17 Team Kft. 

Székhely és postacím: 1033 Budapest, Búza u. 6. fsz. 

Adószám: 25836453-2-41 

C.g.: 01-09-291791 

Ügyfélszolgálat: H-V 10:00-22:00-ig 

Email: info@pizzapiazza.hu  

Telefon: +36 (70) 584-3232 

 

B) 

Szolgáltató tevékenységi köre jelen webáruház kapcsán: Csomagküldő, internetes kiskereskedelem (4791'08). 

Szolgáltató a 45/2014(II.26) Korm.r. 20.§ tekintetében tájékoztatja a vásárlót, hogy jelen webáruházban 

termékeket értékesít (nem szolgáltatásokat). 

 

A megrendelt termék teljesítése a vásárlás alkalmával "teljes egészében" megtörténik, nincs több részletben 

történő részteljesítés, így az elállási jog alkalmazása esetében részösszeg-kifizetés formájában kártérítés nem 

alkalmazható, alkalmazható viszont az elállás időszakában a vevőnél a megsérült csomagra és termékre az 

értékcsökkenési felelősség viselése. Ezen felelősségről ÁSZF-ünk H) pontja ad bővebb tájékoztatást. 

 

Webáruházunk igénybevevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. 

szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló 

foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy). 

Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még "Vásárló" vagy mint "Felhasználó", Szolgáltató és Fogyasztó 

együttesen "Felek" megnevezés alatt szerepelhet. 

 

Korm.r.4.§ 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti 

termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai 

jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők 

közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. 

 

 



Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, 

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen 

kötöttek meg; 

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények 

között; 

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz 

alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte 

mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő 

helyen; vagy 

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy 

szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése; 

Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint "távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz"-nek és 

"távértékesítési rendszernek" minősül. 

 

A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). A végösszeg a termékek összárából és a szállítási díjból 

tevődik össze. A Fogyasztó a weboldalon a "vásárlói kosár" összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva 

fogyasztói szerződést köt a Szolgáltatóvel. A kötelem keletkezéséről a Szolgáltató emailben (Korm.r.4.§ 9.) 

tájékoztatja a Fogyasztót. 

 

Korm.r.4.§ 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett 

adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és 

tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a 

memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél; 

 

Vásárlóink – a termékek jelen webáruházban történő megvásárlásához – számlázási, elérhetőségi adatait és 

szállítási címét rögzítenünk kell. 

A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési 

nyilatkozatunk tartalmazza. 

 

C) 

Weboldal Műszaki Üzemeltetése: 

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat tényleges szerver-

szolgáltatóként az ATW Internet Kft. üzemelteti (székhely: H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1., Cj.: 01-

09-736956 Adószám: 13471868-2-41, E-mail cím: support@atw.co.hu, Telefonszám: +36 1 6000 289 

munkanapokon 8:00 - 17:00). 

Az adatok kezelése, tényleges technikai nyilvántartása Magyarország területén belül történik. 

 



D) 

Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak. 

A Szolgáltató köteles szállítószolgálat útján a Vásárló által a Megrendelőlapon kiválasztott ételeket az azon 

megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, 

úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a 

továbbiak egyeztetése érdekében. 

Vásárló köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre 

kiszállíttatott termék(ek)et átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a 

termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – online, illetve 

készpénzben és/vagy utalvánnyal a futár részére személyesen, vagy előzetesen jelezve bankkártyával vagy SZÉP 

kártyával megfizetni. 

Ha a megrendelt ételek közül kivételesen pillanatnyilag valamelyik kért tétel nem elérhető, akkor email vagy 

telefon útján egyedi egyeztetést kezdeményezünk. 

A rendelésben leadott tételek a futár által történő kiszállítással kerülnek kézbesítésre. A kiszállítás átlagosan a 

megrendelés visszaigazolását követő 40 percen belül történik, azonban a Vásárló a megrendelés napján előre 

megjelölt időpontra is kérheti a kiszállítást. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szállítmány tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben 

tudjuk elfogadni, ha a hiány, sérülés vagy hibás szállítás ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Az ebből fakadó 

kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a szállítmány tartalmát még a szállító jelenlétében 

szíveskedjenek ellenőrizni! 

 

E) 

Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 

szerint az árak feltüntetése HUF pénznemben történik, a webshop jelzi az árakat. A termékek mindig a 

megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre. 

Szolgáltató fenntartja a jogot termékei árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a 

termékek vételárai biztosan nem változnak az adott fogyasztó számára, a megrendelés leadása és az árucikkek 

kézhezvétele közötti időszakban. 

Fizetési lehetőségek: 

• Fizetés a futárnak átvételkor készpénzben, melegétel- vagy Erzsébet utalvánnyal. 

• Online fizetés az oldalon keresztül a megrendelés leadásakor bankkártyával (Barion) és OTP SZÉP, MKB 

SZÉP és K&H SZÉP kártyával lesz lehetséges, ez jelenleg integrációs folyamat alatt áll. 

F) 

A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok: 

Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a 

vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Szolgáltató 

ügyfélszolgálati telefonszámai normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszámunk: +36 (70) 584-3232. 



Korm.r. 7.§(1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült 

általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel (ilyen a szállítással kapcsolatos költsége, melyet 

változatlan értéken számláz tovább). 

 

G) 

Jelen tájékoztatásra és a weboldalon található termékleírásokra a Korm.r.11.§-a érvényes. 

 

WEBÁRUHÁZ ÉS REGISZTRÁCIÓ 

Webáruházunkban regisztrációt követően ajánlott vásárolni. A regisztráció kényelmes és hasznos abban, hogy 

ne kelljen minden egyes vásárlás során Önnek a szállítási és számlázási adatait újra begépelnie. 

Regisztráció során Megrendelő köteles a valóságnak megfelelően megadni a kért adatait. Regisztrálás után a 

megadott e-mail címre elektronikus levél formájában egy jóváhagyást kérő regisztráció visszaigazolást kap 

Megrendelő, a levélben szereplő linkre katttintva tudja megerősítenie a regisztrációját. Ez a Megrendelő 

részéről történő jóváhagyás előfeltétele annak, hogy a webáruházban rendelést tudjon leadni a regisztrált 

adatok szerint. Lehetőség van regisztráció nélkül (vendégként) rendelni, ez esetben nincs szükség 

visszaigazolásra, azonban minden olyan kedvezménytől vagy kényelmi funkciótól elesik a megrendelő, mely 

csak a regisztrált felhasználóinkat illet. 

Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, azonban fontos, hogy a szállítási címen legyen 

valaki, aki átveszi a küldeményt. 

 

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási 

késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót a regisztrált 

adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

 

Belépés a már regisztrált felhasználóknak: 

A honlap nyitóoldalán a "Rendelés leadás regiszrált felhasználóknak" mezőben, vagy a "Térképes rendelés 

regisztrált felhasználóknak" mezőn keresztül megnyíló felületen a felhasználó név és jelszó kitöltésével történő 

azonosítás után lehet a rendelési felületre belépni. A rendelési folyamatról segítséget nyújt az eligazodásban az 

itt található "Rendelési útmutató", és a "Gyakori kérdések" menügombokon keresztül elérhető információ. 

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az 

illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónek felróható okból hozzáférhetővé válik. 

 

 

A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA 

A webárház használata során a felület megjelenése, a fogyasztói szerződéskötés és regisztráció nyelve: magyar. 

  



MEGRENDELÉS 

A megrendelés összeállítása 

A webáruházban a felső menüsorból választva érhető el a termékválaszték. A megjelenített terméklistából 

kiválasztott termék/termékek megrendelése képezi a Megrendelő, és a Big Project Kft. közt létrejövő 

elektronikus szerződés tárgyát. 

A kosár tartalmának kívánt összeállítása után a "Rendelés leadás" felületen van lehetőség a fizetési mód 

kiválasztására. A megrendelésre kerülő termék/termékek fizetésére több mód adott a Megrendelő részére, 

amik közül a megrendelés elküldése előtt választhat a Megrendelő. A webáruházban lehetőség van Szép 

kártyával történő fizetési tranzakcióra. A bankkártyával történő fizetésre vonatkozó feltételeket az nyitóldalról 

elérhető "Bankkártyás feltételek" menügomb alatt közzétett közlemény szabályozza. A kiszállításra megjelölt 

helyszínen készpénzzel, valamint étkezési utalványal lehet fizetni. A fizetési mód kiválasztását követően a 

"Megrendelem" mezőre kattintva a "Rendelés véglegesítése" felületen mód nyílik a megrendelés tartalma, és a 

szállítási cím adatok ellenőrzésére, majd a "Megrendelem" gombra kattintva történik a megrendelés elküldése, 

vagy módosítási szándék esetén a "...vagy rendelés nélkül Vissza az étlapra " szövegrészre kattintva 

módosítható a megrendelés tartalma, mielőtt elküldésre kerül.  

A kosárra vonatkozó minimális rendelési érték 900 Ft / rendelés.  

 

2001:CVIII 5.§ (c) szerint tájékoztatjuk, hogy ebben a vásárlási lépésben, a megrendelés véglegesítése előtt van 

lehetősége minden addig bevitt adat újraellenőrzésére, adatbeviteli hibák feltárására, javítására. 

45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a "RENDELÉS 

ELKÜLDÉSE" gombra kattintva, a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége 

keletkezik! 

Vásárló a "RENDELÉS ELKÜLDÉSE" gombbal tudja fogyasztói szerződéskötési szándékát véglegesíteni. 

A rendeléséről minden esetben visszaigazolást kap e-mailben. 

 

MEGRENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA 

Big Project Kft. a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 10 percen belül visszaigazolja. A 

megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a Big Project Kft., és a 

Megrendelő számára is egyaránt hozzáférhetővé válik. Amennyiben visszaigazolás a megrendelés elküldésétől 

számított 10 percen belül nem érkezik, Megrendelő az info@pizzapiazza.hu email címen, vagy a területi 

illetékesség alapján a rendelést fogadó adott étterem telefonszámán érdeklődhet megrendelésének 

állapotáról. 

 

Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan 

megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet. 

  



MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA 

Vásárló a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában jelzi, tehát "azonnali" 

teljesítést kér (ettől az időponttól indul az elállás joga). 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt 

időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, 

az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. 

Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes 

egészben – ha a raktárban a termék elkészítéséhez szükséges nyersanyag nem áll rendelkezésre. Részben 

történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő írásbeli (email) egyeztetést követően kerülhet sor. 

A rendelésben leadott tételek a futár által történő kiszállítással kerülnek kézbesítésre. A kiszállítás átlagosan a 

megrendelés visszaigazolását követő 40 percen belül történik, azonban a Felhasználó a megrendelés napján 

előre megjelölt időpontra is kérheti a kiszállítást. 

 

VÉTELÁR 

Termékeink vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az 

általános forgalmi adót már tartalmazza. 

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. 

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a 

módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek 

vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel 

a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, 

esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket 

hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó 

elállhat vásárlási szándékától. 

Amennyiben megrendeléséből valamely termék belátható időn belül nincsen raktáron, arról tájékoztatjuk. 

 

TERMÉKLEÍRÁSOK 

A termékeknél megjelenített képek nagy része nem illusztráció, hanem azok a termékek valódi képei. Néhány 

esetben viszont a jobb átláthatóság miatt olyan kép is megtalálható az adott termékhez, ami illusztráció. 

A termékek tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató 

szerződésszerű teljesítésének minősül az is, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, 

előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, 

ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. 

Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, 

használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon 

ügyfélszolgálatunkhoz. 

 



JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 

 

Tájékoztatjuk a kedves vásárlót, hogy a szállításra és az étel csomagolására külön költséget nem számítunk fel. 

 

JÓTÁLLÁS 

 

A tévesztett, illetve hibás termékeket vevőszolgálatunkon jelezheti. 

Az átvételkor közölt kifogás esetén cégünk a megrendelt terméket újra kiszállításra rendeli, kellékszavatossági 

hiba esetén a termék újra kiszállítása a Szolgáltató költsége. 

 

RENDELÉSEK LEZÁRÁSA ÉS KISZÁLLÍTÁS: 

2001:CVIII 6.§(1) szerint tájékoztatjuk, hogy a rendelés feladása után de még kiszállítás előtt, felvilágosítás, 

speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése kapcsán kérjük, jelezze 

azt az info@pizzapiazza.hu email címen vagy a +36 (70) 584-3232 telefonszámon. 

A szállításról tájékoztatónk D) pontja ad részletes útmutatást. 

A számlát a futártól kapja meg. 

Kérjük, hogy átvétel előtt a csomag és a termék(ek) sérülésmentes állapotát ellenőrizni szíveskedjen, 

amennyiben a csomagoláson vagy a termékeken bármilyen eltérést észlel, vetessen fel jegyzőkönyvet a 

szállítást végző futárral! 

 

H) 

 

LEMONDÁS 

 

Kizárólag a rendelés feladásától számított 5 percen belül van lehetősége Megrendelőnek a lemondásra, amit 

vagy személyesen tehet meg +36 (70) 584-3232, vagy írásban az info@pizzapiazza.hu email címen. 

 

ELÁLLÁS 

 

Elállásnak nevezzük a rendelés olyan időpillanatban való lemondását, amikor a teljesítést a vállalkozás már 

megkezdte. 

Korm.r. 29. § (1) c) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát olyan nem előre gyártott termék 

esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő - ezen termékkörbe 

tartoznak a vásárló online vagy telefonos megrendelése alapján előállított ételek és a velük együtt csomagolt 

italok. 

 

 



I) 

2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:159.§ – 6:174.§ szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre anyagi 

követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) 

polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni. 

2010. évi CLXXXIV tv. 1.sz. melléklete alapján illetékes polgári bíróság: a FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Budapesti II. 

és III. Kerületi Bírósága. 

Az illetékes Iparkamara mellett működő Békéltető Testület: 

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefonszáma: (1) 488-2131 

Fax száma: (1) 488-2186 

Név: Dr. Baranovszky György 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; 

 

Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a kiérkezett tételek (termékek) nem a megrendelés tartalma szerint 

kerültek teljesítésre  és etekintetben egyértelműen megállapíthatóan a Szállítót vagy a Szolgáltatót (Svéd17 

Team Kft.) terheli felelősség. 

 

Kellék-/termék-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető. 

Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak 

minősül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell 

bizonyítania, az eredeti számla bemutatásával.  

A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet 4.§-a részletesen leírja. 

 

 

 

J) 

Kiemelt jogszabályok hatályos szövege elérhető: 

2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566 

2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257 

2013:V Ptk. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096 

45/2014(II.26) Korm.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547 

 

 



Kapcsolódó jogszabályok: 

* A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

* A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

* A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 

* A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 

* A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet 

* A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 

4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 

 

Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát Ön a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti. 

 

Z) 

Záradék 

 

a) A Szolgáltató bármikor jogosult jelen vásárlási tájékoztató kondícióit egyoldalúan módosítani. Az esetleges 

módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

b) Jelen tájékoztatóban nem szabályozott esetekben a J) pontban jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra; 

egyebekben Szolgáltató email és telefonos ügyfélszolgálata tud szóbeli, vagy írásbeli, további, részletes 

tájékoztatást adni. 

 

 

 

  



1.sz. melléklet 

 

A 45/2014(II.26)Korm.r. kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló általános tájékoztatója 

 

1. Kellékszavatosság 

– Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön a szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. tv 

(Polgári Törvénykönyv) 6:159.§ – 6:167.§ szabályai szerint. 

– Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a 

vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést 

nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás 

költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott 

kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy 

arra a vállalkozás adott okot. 

– Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni (jogszabály szerint nem később, mint a hiba felfedezésétől 

számított kettő hónapon belül). 

– Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

– Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb 

feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Svéd17 Team Kft., mint "vállalkozás" nyújtotta. A 

teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a 

teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

2. Termékszavatosság (Ptk. 6:168.§ – 6:170.§) 

 

– Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági 

igényt érvényesíthet. 

– Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

 

 



– Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha 

nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

– Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E 

határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

– Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék 

hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 

– A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy  

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy  

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással 

párhuzamosan nem érvényesíthet. 

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre 

vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 

3. Jótállás (Ptk. 6:171.§ – 6:174.§) 

 

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban "az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 

kötelező jótállásról" szóló 151/2003.(IX.22.) Korm.r. tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis a Magyarország 

területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 

Jelen weboldalunkon vásárolható termékek nem mindegyike tartozik ezen Kormányrendelet tárgyi hatálya alá. 

 

 

Vásárlói tájékoztató utoljára frissítve, és hatályos: 2017.10.12-től. 


