
A rendelés menete
 
 
Kérjük, hogy megrendelés előtt olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, illetve a Szállítási- és 
fizetési feltételeket!
 
 
Regisztráció, bejelentkezés:
 
Regisztráció a webáruházban:

1. a felső menüsorban található „Bejelentkezés” gombra kattintás után adhatja meg a regisztrációhoz szükséges 
adatokat.

2. a rendelés menete közben is regisztrálhat (ld. lejjebb 4.pont).

 
Amennyiben Ön már korábban regisztrált, jelentkezzen be felhasználó nevével és jelszavával, amit szintén kétféle 
módon tehet meg:

1. a felső menüsorban található „Bejelentkezés” gombra kattintás után jelentkezhet be.
2. a rendelés menete közben is bejelentkezhet (ld. lejjebb 4.pont).

 
Vásárolhat a webáruházban regisztráció nélkül is. Ebben az esetben a megrendelés folyamán kell megadnia a 
szállításhoz szükséges információkat.

 
 
A megrendelés menete:
 
Nézzen szét áruházunkban, válogasson kínálatunkban. Amennyiben megtetszik Önnek egy, vagy akár több 
termékünk, rendelje meg!
 
A megrendelés elküldéséhez csak néhány egyszerű lépést kell megtennie:
 

1. Miután kiválasztotta a megvásárolni kívánt terméket és a mennyiséget, tegye bele a kosárba az adott 
terméknél megjelenő "Kosárba" feliratra kattintva.

2. A kosárban akár több terméket is elhelyezhet az 1. lépés szerint, melyeket majd egyszerre tud megrendelni.
3. Miután minden megvásárolni kívánt terméket a kosárba helyezett, kattintson a jobb felső sarokban található 

bevásárlókocsi ikonra. Megjelenik egy vásárlás összesítő oldal. Itt változtathat a megrendelni kívánt 
mennyiségen, illetve törölheti a kosárból azokat a termékeket, melyeket mégsem szeretne megrendelni. Itt 
adhatja meg a kedvezményt biztosító kuponkódot, amennyiben rendelkezik ilyennel.

4. A vásárlás folytatásához kattintson a "Vásárlás folytatása" gombra, mellyel visszatérhet az áruházba és 
tovább válogathat a termékek között, újabb termékeket helyezhet a kosárba. A megrendelés folytatásához 
válassza a "következő" gombot.

5. A megjelenő oldalon választhat a következő lehetőségek között: 1. Amennyiben már regisztrált oldalunkon, itt 
beléphet. 2.Amennyiben még nem regisztrált, itt megteheti. 3. Regisztráció nélkül vásárolhat áruházunkban, 
az "Azonnali fizetés" blokkban.

6. Írja be a szükséges adatokat.
7. Ha van bármi olyan információ, amelyre szükségünk lehet a megrendelés teljesítéshez kérjük a megjegyzés 

rovatban jelezze.
8. Válassza ki a szállítási módot. Amennyiben elolvasta és elfogadta a vásárlási feltételeket, tegyen egy pipát a 

jelölő négyzetbe. Enélkül a megrendelés nem folytatható.
9. Jelölje be a választott fizetési módot.

10. Kattintson a „Megerősítem a rendelést” gombra mellyel megrendelését elindíthatja felénk. A kosárba gyűjtött 
termékek és darabszámuk módosítására, ill. törlésére lehetősége van mindaddig, amíg a "Megrendelés 
elküldése"-re kattintva be nem fejezte a megrendelését.

11. A következő oldalon összegezve láthatja a megrendelés adatait, illetve a rendelésszámát, amely egyedileg 
azonosítja az adott megrendelést.

12. a. Amennyiben az utánvétes házhoz szállítást választotta, átadjuk a futárnak a csomagot és Önnek nincs több 
tenni valója, mint várni a futárt, aki elviszi Önnek a kiválasztott terméke(ke)t. Fizetnie is a futárnak kell majd.
b. Abban az esetben, ha a személyes átvételt választotta, kérjük fáradjon be üzletünkbe, ahol átveheti a 
megrendelt terméket.
  Fontos! Arról, hogy mikortól veheti át a megrendelt terméket az Ön által megjelölt üzletünkben, e-mailben 
küldünk Önnek tájékoztatást. Ez legfeljebb a megrendelést követő 2. munkanap, mivel előfordulhat, hogy az 
Ön által megrendelt termék éppen nem abban az üzletben van, amelyikben Ön átszeretné venni. A 
megrendelt termékek átvételére 5 munkanap áll rendelkezésére. Ezt követően a megrendelést töröljük.

 

Kérjük, hogy megrendelés előtt olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, illetve a Szállítási- és 
fizetési feltételeket is!

Amennyiben kérdése merülne fel, vagy segítségre van szüksége, keresse fel bizalommal ügyfélszolgálatunkat 



az info@gustavo.hu email címen, vagy a +36-20/371-49-05 telefonszámon! 

A dokumentum pdf formátumban történő letöltéséhez kattintson ide:
A RENDELÉS MENETE


