KISZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Rendelési folyamat – Házhoz szállítás, ételrendelés
A rendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Felhasználó “ÉTLAP/RENDELÉS” menüpontra kattintva az online étlap kategóriáit láthatja. A megjelenő online étlapon kiválasztott áruk a virtuális kosárba
kerünek. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat
és a fizetés módját. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A “Megrendelés
elküldése” gomb lenyomásával a Gyugyi’s Bistro automatikusan eljuttatja az információkat az étteremnek.
Az étterem elkészíti az ételeket, és kiszállítja azokat.
A Gyugyi’s Bistro a rendelés feladása után azonnal e-mailben visszaigazolja a rendelés adatait. Ezeket
az adatokat a “Fiókom” oldalon, a “Legutóbbi rendelések” információs blokkban is feltünteti a Gyugyi’s
Bistro
1. Étlapunkból a +36 30 33-88-488-as telefonszámon ill. az ÉTLAP/RENDELÉS menüpont alatt rendelhet
Budapesten a XIII. és IV. kerületek egyes részeibe, minden nap 12-22 óráig.
A kiszállítás díja: 300 Ft!
2. Házhoz szállítás esetén, a minimum rendelés 2000 Ft.
Rendelhet menüt is hétköznapokon, amelyet a HETI MENÜ latt találhat meg.
Heti menünkből regisztráció és belépés után rendelhet.
Kiszállítást Budapesten a XIII. és IV. kerület egyes részeibe kérhet.
A kiszállítás díja 300 Ft/szállítás!
Teljes heti rendelést minden hét csütörtök déltől adhat le.
Pótrendelést a szállítási napot megelőző nap délig fogadunk.
(A következő napi rendelést legkésőbb délig mondhatja le. Lemondás esetén pénzt nem fizetünk vissza,
de a lemondott tételek értékének megfelelő összeg jóváírásra kerül a következő megrendeléskor.)
Árak és fizetés
Minden áru, illetve szolgáltatás ára magyar forintban értendő, és tartalmazza a magyar áfát.
A rendelés értékének kiegyenlítése a szolgáltatásában megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték
kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a rendelést a Gyugyi’s Bistro az étterem részére továbbította. A
rendelési értéket a Gyugyi’s Bistro -val szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó
által megadott bankkártya, vagy kiszállításnál maga a Felhasználó készpénzben fizeti meg az étterem alkalmazottja számára.
Elérhetőségeink
Telefon: +36-30- 33-88-488
E-mail: j.eniko@gyugyisbistro.hu
Nyitva tartás: Hétfőtől - Vasárnapig 12:00-22:00
Gyugyi's Bistro
1138 Budapest, Marina sétány
Tel: +3670 333 2089

