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Általános Szerződési Feltételek
I. A finom.unas.hu-n forgalmazott termékek ismertetése, tájékoztatója
A Top-Room KFt. webáruházában ételeket értékesítünk házhozszálltással illetve elvitelre.
II. A Szolgáltató
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A http://finom.unas.hu/ online áruházat a Top-Room Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
A Szolgáltató cégneve: Top-Room Kft.
A Szolgáltató székhelye: 3530 Miskolc, Kisavas első sor 19-20.
Cégjegyzékszám: 05 09 007220
Cégbejegyzés kelte: 1998.08.20
Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Járásbíróság és Miskolci Törvényszék
Adószám: 11589268-2-05
Pénzforgalmi számlaszám:
Bankszámla (IBAN): HU 10918001-00000117-51170001

9. Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériumának elődje a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatala (Belkereskedelmi és Idegenforgalmi Főosztály) által kiadott határozat szerint a Szolgáltató C/003071
nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
10. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítói:
Marketing célú adatkezelés nyilvántartási szám:
Direkt marketing – Robinson lista, marketing célú adatkezelés nyilvántartási szám:
III. A szolgáltatás igénybevétele
1. A megrendelések leadása a http://finom.unas.hu/ internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten
keresztül a http://finom.unas.hu/webcímen. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben is leadott
rendeléseket a Szolgáltató elfogadja. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a
vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A rendelés leadása előtt a
vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével.
2. Az Eladó és a Megrendelő között a szerződés a Weboldalon a "kosárba", "fizetés" gombok, és a regisztrált felhasználóként
történő bejelentkezést követően a "megrendelem" gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről és az így létrejött
szerződésről az Eladó a Megrendelő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.
1. Az Eladó a Weboldalon online rendelési felületet biztosít a Megrendelő részére, amely rendelési felületen az Eladó a
Termékeket megrendelésre kínálja fel a Weboldal látogatói számára.
2. A Megrendelő az online felületen a regisztráció elvégzése nélkül tudja a Termékeket megrendelni, majd bankárttyával vagy
utánvéttel tudja a Termékek ellenértékét kiegyenlíteni.
3. A Megrendelő a rendelés elküldésével bízza meg az Eladót a megrendelés teljesítésével.
4. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Megrendelőt elektronikus levélben értesíti.
5. Az online boltban vásárolt Termékek jellemzőit a Megrendelő az adott Termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből
ismerheti meg részletesen.
6. Az online megrendelés során kizárólag az aktuálisan feltüntetett termékekből lehet választani. Az online megrendelés
"Megjegyzés" rovatában Eladó nem tud fogadni egyedi vagy plusz igényeket, ezért ezek elmaradásából, felelősség nem
terheli az Eladót.
7. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető
legpontosabbak legyenek. A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó további információk a jelen Általános Szerződési
Feltételek 3. számú mellékletében olvashatók.
IV.A megbízás teljesítése és a fizetés
1. A megrendelt Terméket a Megrendelő az Eladó Weboldalon kiválasztott értékesítési helyén veszi át, előre utalással, online
fizetéssel vagy utánvéttel egyenlíti ki annak ellenértékét.
2. Amennyiben az online fizetés vagy előre utalás meghiúsul a rendelés leadása közben, az Eladó a rendelést automatikusan
törli.
3.Amennyiben a helyszínen Megrendelő nem tud készpénzben fizetni, Eladó a rendelést semmisnek veszi, újabb kiszállításra
nincs lehetőség. Ez esetben Megrendelőnek újra kell leadni a rendelését az online felületen.
4. A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden
költséget tartalmaz. A számlát a Megrendelő személyes átvétel esetében az átvételkor kapja meg.
5. A Megrendelő kötelezettsége a Termék(ek)et a kézbesítéskor a futár jelenlétében megvizsgálni, és a Termék(ek)en
esetlegesen észlelt sérülést jelezni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.
6. A Weboldalon az egyes Termékek részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a Termékek vételára. A részletes
ismertető oldalon feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza.
7. Házhozszállítás megrendelése esetén a megrendelt Termék(ek) vételárához az Eladó hozzászámítja házhozszállítási
szolgáltatás Weboldalon feltüntetett költségét, mely Miskolc belül 390 Ft (azaz ezer forint).
V. A megbízástól való elállás
A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Megrendelő nem kérheti a megrendelés
módosítását.
VI. Vásárlási és szállítási információk
A vásárló a megrendelt terméket átveheti személyesen a 3530 Miskolc, Kisavas első sor 19-20.
VII. Adatvédelem
Az Eladó Megrendelőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések
teljesítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra semmilyen formában
nem továbbítja harmadik fél számára.
VIII. Egyéb rendelkezések
1. A Szolgáltató a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi
azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A
Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a

regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező
adatokkal.
2. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a
megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem
köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok
valósak, illetőleg helytállóak.
3. A vásárló az V.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a
visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a
hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.
4. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók
Egyesületének etikai kódexét, mely a mrsz.hu címen érhető el.
IX. Barion online fizetés
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz
nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény. A
Barion rendszerével lehetőség adódik a megrendelésnél azonnal rendezni a megrendelés díját.

