
Pizza City Miskolc 
 

Általános Szerződési Feltételek  
 
 
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni weboldalunknak, 
figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az 
esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és 
kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, 
kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető 
vissza, magatartási kódexre nem utal.  
Az online rendelős weboldalunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával 
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken 
rendelkezésére állunk! 
 

Üzemeltetői adatok 

 

Cégszerű elnevezés: Pizza City Kft. 
 

Székhely: 5000 Szolnok Karczag László út 7. 7.em 56. 
Adószám: 11740463-2-16 

 

Cégjegyzékszám: 16-09-011759 

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre  
A megjelenített termékek internet áruházunkon keresztül online rendelhetők meg a 
futárainkkal való kiszállításra. 
 

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak: 
5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 

 

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t, 
azonban nem tartalmazzák az esetlegesen felmerülő házhoz szállítás díját. 
 

Rendelési információk  
A www.pizzacitymiskolc.hu honlapon való vásárlás regisztrációval lehetséges. Önnek 
lehetősége van rendelését telefonon vagy e-mailben is leadni, de az általános 
szerződési feltételek ebben az esetben is érvényben vannak, illetve a megrendelés 
leadásával szerződés köttetik az eladó, és a megrendelő között. 
 

A megrendelések feldolgozása  
A megrendelések feldolgozása vasárnaptól-szerdáig 10:30-tól 22:00-ig, csütörtöktől-
szombatig 10:30-tól 23:00 történik. 

 

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól 2 órán belül. A termékek adatlapján 
megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként 
szerepelnek.  
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy 



teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel 
történő egyeztetést követően kerülhet sor! 
 
 
 

 

Rendelés menete 

A Pizza City Kft. Online rendelés működése több lépésben történik. 

 

1 A felhasználó kiválasztja a Rendelés menüpontban a főkategóriát, majd a pontos 
étel típusát (esetleg plusz feltétet és darabszámot.  

2 Belehelyezi a kosarába, ahol még szintén van lehetősége módosítani a kíván 
darabszámot.  

3 Itt láthatja a végösszeget, de ez még nem tartalmazza a házhozszállítási díjat.  
4 „RENDELÉS” gombra kattinva töltheti ki személyes adataival, regisztrált 

felhasználó esetén telefonszámával, és korábban megválasztott jelszavával 
könnyen, és egyszerűen betöltheti az adatait.  

5 Elfogadja az ÁSZF-et és leadja a rendelést 
 

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja  
A megrendelt terméket átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a 
megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.  
A blokkot a futár által kiküldött csomag tartalmazza. Kérjük a megrendelt ételt 
kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken 
észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. 
  
Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! 
 

Házhoz szállítás, információk  
Weboldalunk megrendeléseit saját futárszolgáatunk teljesíti. A csomagok kézbesítése 
vasárnaptól-szerdáig 10:30-tól 22:00-ig, csütörtöktől-szombatig 10:30-tól 23:00 
történik. 
 

Házhozszállítás díjszabása 

A Pizza City Kft a termékek kiszállításának díját az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Irányítószáma Kiszállítás díja 
 

3501,3524,3525,3526,3529,3530 150 Ft 

3508,3519,3527,3528,3516 250 Ft 

 

További irányítószámokra, melyek nem szerepelnek a fenti listában ingyenesen 
szállítjuk házhoz! 
 

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan  
Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a termék 
átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! 



Adatkezelés 
  

A Pizza City Miskolc weboldal használata során a Pizza City Kft. részére rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, 
kivéve abban az esetben amennyiben az a Pizza City Kft. alvállalkozója. A webáruház 
böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP 
cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Pizza City Kft. kizárólag jogilag hitelesen 
indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás 
igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné 
engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k 
tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem 
használhatóak. 
 
A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a 
felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A 
megrendelés folyamán rögzített adatokat a Pizza City Kft. megrendelés teljesítéséhez 
használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott 
megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal 
rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott 
időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során 
megadott adatokat a Pizza City Kft. bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden 
kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek 
valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az 
it@pizzacitymiskolc.hu e-mail címen. 
 
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári 
törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) 
kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. 
 
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével 
elfogadja a Pizza City Kft. Weboldalának általános szerződési feltételeit, továbbá 
adatkezelési elveit. 
 
Bankkártyás fizetés  
 
Tudomásul veszem, hogy a(z) Pizza City Kft. (5000 Szolnok Karczag László út 7. 7.em 56. 
) adatkezelő által a(z) https://pizzacitymiskolc.hu felhasználói adatbázisában tárolt 
alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, 
Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított 
adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási címek Az 
adatfeldolgozóáltal végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay 
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: 
http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

mailto:it@pizzacitymiskolc.hu
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

