
Általános szerződési feltételek 
1. Bevezetés 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.aztapasta.hu weboldalon (a továbbiakban: 
honlap) 
elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap 
használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások 
nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

2. A Szolgáltató 
Név: Szombati Ádám Egyéni Vállakozó 
Székhely: 2660 Balassagyarmat, Honti utca 2. 
Levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Honti utca 2. 
Üzlethelyiség címe: 2600 Balassagyarmat Rákóczi Fejdelem út 29. 
Képviselő neve: Szombati Ádám Egyéni Vállakozó 
Nyilvántartási szám: 44371695 
Nyilvántartásba vevő: Dr. Varga Andrea Jegyző 
Működési engedély száma: 3390259 
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-119663/2017 
Adószám: 67227738-2-32 
Közösségi adószám: HU67227738 
Számlavezető pénzintézet: Erste Bank 
Számlaszám: 11600006-00000000-75132651 
IBAN számlaszám: HU10116000060000000075132651 
E-mail cím: aztapastabar@gmail.com 
Telefonszám: 06307124434 

3. A honlapon folytatott tevékenység 
Étel házhozszállítás 

4. Felhasználási feltételek 
4.1. Felelősség 
A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a 
használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel 
okozott, 
továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes 
mértékben és 
kizárólagosan felelős saját magatartásáért. 
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat 
sem 
közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. 
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató 
jogosult, de 
nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység 
folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal. 
4.2. Szerzői jogok 
A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, 
módosítani, terjeszteni tilos! 

5. A honlapon történő vásárlás 
5.1. Megrendelés folyamata 
A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó 
menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek 
kategóriában 
az áruházban vásárolható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és 
lejárati 
dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a 
termékeket, 
amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók 
a 
honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek. 
A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában levő összes termék nem fér ki 
egy 
oldalra, akkor a termékek felett és alatt levő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a 
termék 
nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. 
A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a 
kategóriákhoz 
hasonlóan listaszerűen jelennek meg. 
A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A 



Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből 
milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár 
teljes 
kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség 
van 
belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. 
A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, 
telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó 
megadása is 
szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának 
törlését 
e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a 
Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására 
jutott, 
hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. 
Amennyiben 
a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával 
folytatható. 
A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A 
Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt 
termékeket, 
azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent 
megfelelőnek 
talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap 
megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, 
de 
legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. 
Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont 
segítségével 
végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja 
módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon. 
5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 
A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a 
visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. 
A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, 
árát, a 
választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos 
megjegyzéseit. 
5.3. A szerződés létrejötte 
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek 
minősül, 
amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti 
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók 
jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 
A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. 
5.4. A szerződés iktatása 
A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem 
hozzáférhető. 

5.5. Számla 
A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, melyet a vásárolt termék mellé csatol. 
Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie. 
5.6. Fizetés 
A rendelés leadásakor előre meghatározott fizetőeszközzel az átvétel helyszínén vagy online bankkártyával/SZÉP kártyával.  

5.7. Átvételi lehetőséges, Szállítás 
5.7.1. Futárszolgálat 
A cég megbízott futárszoláglattal szállíttatja ki a megrendelt termékekekt. Kiszállítás hétfőtől péntekig 11-18óra között, 
szombaton, 
vasárnap és ünnepnapokon zárva. 
Amennyiben a szállítási cím eltér a felhasználó regisztrált címétől, azt megjegyzésként adhatja meg 
Amennyiben a kiszállítás idejét a felhasználó pontosítani szeretné azt a rendelés megjegyzés mezőjében megteheti illetve a 
arról a 
+36307124434 számon érdeklődhet. 
A felhasználó által megadott címen vagy alternatív címen a rendelést nem veszik át, úgy a újboli kiszállítás nem vehető 
igénybe, a 
terméket a boltban személyesen veheti át. 
Ha a termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a 
csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve 
az 



átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, a kiszállítást 
végző 
személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. 
Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a 
termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató 
felelősséget nem vállal! 
Szállítási költség: Balassagyarmat területén 200ft/cím, Patvarc, Szügy, Nyírjes, Őrhalom, Csesztve 400ft/cím, egyéb 
helységekbe 
nem szállítunk ki. Szállítási határidő: 1munkanap 
A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 
harminc 
napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a 
Fogyasztó 
jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A 
Fogyasztó 
póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy 
a 
szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési 
időben - 
és nem máskor - kellett volna teljesíteni. 

5.7.2. Személyes átvétel 
2660 Balassagyarmat Rákóczi Fejedelem út 29. nyitvatartási időben. Átvételi idő: hétfőtől péntekig 11-18 szombaton, vasárnap 
és 
ünnepnapokon zárva 

6. Elállási jog 
6.1. A Felhasználót elállási jog nem illeti meg sem Szolgáltatóval szemben, tekintettel arra, hogy Szolgáltatás igénybevétele a 
megrendelés gomb lenyomásával azonnal megtörténik, valamint arra, hogy az áruk romlandó vagy minőségüket rövid ideig 
megőrző 
termékeknek minősülnek (45/2014.(II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1)d) bekezdése). 
6.2. A rendelés kiszállítás vagy elvitel esetén a Felhasználó által nem mondható le. 
6.3. Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés már 
visszaigazolásra 
került. 

7. Szavatosság 
7.1. Jótállás, Szavatosság 
Termékeink azonnali fogyasztásra készülnek, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek, melyek 
egészségvédelmi és higiéniai okokból az átvételt követően nem küldhető vissza. 
7.2. Egyéb észrevétel esetén 
Egyéb észrevételt a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken tehet: 
Név: Szombati Ádám Egyéni Vállakozó 
Levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Honti utca 2. 
Telefonszám: 06307124434 
E-mail cím: aztapastabar@gmail.com 

8. Jogérvényesítési lehetőségek 
8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja 
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken 
terjesztheti elő: 
Név: Szombati Ádám Egyéni Vállakozó 
Levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Honti utca 2. 
Telefonszám: 06307124434 
E-mail cím: aztapastabar@gmail.com 
A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására 
nincs 
lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a 
panaszról 
jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. 
A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt -Szombati Ádám Egyéni Vállakozó , 2660 Balassagyarmat, 
Honti utca 
2. - szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli 
panaszra 
vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 
A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a 
Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. 
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. 
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a 
későbbiekben 
egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 
A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés 



értelmében a 
postára adást jelenti. 
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. 
8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások 
során nem 
rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára: 
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Nógrád Megyei Békéltető Testület - 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a. Tel: 
32/520-860, Fax: 32/520-862 ). Békéltető testületek listája és további információk az alábbi linken érhetők el : 
https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 
Bírósági eljárás kezdeményezése 
ODR Link 
Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az 
aztapastabar@gmail.com 
Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform 
felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. 
ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

9. Egyéb 
9.1. ÁSZF, árak módosítása 
A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal 
bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő 
tranzakciókra érvényes. 
9.2. Technikai korlátok 
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és 
elfogadását, 
különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen 
működési 
hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást. 
9.3. Adatvédelmi szabályzat 
A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://aztapasta.hu/privacy-policy 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.01.28. 


