
Megrendelés menete:

- A weblap úgy lett kialakítva, hogy a lehető legegyszerűbb, legkevesebb kattintással 
vezesse végig az érdeklődőket a megrendelés menetén. Ebben a nyilak és a 
számozás is segít.
 
- Bármelyik tétellel lehet kezdeni a sorrend nincsen megszabva. Bármely aloldal 
használata közben folyamatosan látod a többi lehetőséget.
 
- A megrendelt tételek mellett egy zöld pipa jelenik meg, illetve a megnevezés és az 
ár feltűnik a jobb oldalon látható „Kosár”-ban is. Az itt található mínuszjellel bármikor 
visszavonhatod a kijelölést.
 
- A megrendelést legkésőbb az esemény előtt négy munkanappal tudjuk befogadni, 
tehát egy szombati rendezvényre hétfőn.

- Az ajándékok közül a legtöbb, illetve az összes torta és szendvics megrendelése egy-
egy Partnerünkön keresztül történik. Ez azt jelenti, hogy az ikonra kattintva, új ablakban 
nyílik meg az adott weboldal. Ott a követelményeknek megfelelően regisztrálni és/ 
vagy egyéb adatokat kell megadni a rendeléshez, így közvetlenül a Partnerrel lehet 
intézni ezeket a tételeket (Ezekért a tételekért a zsurom.hu sem anyagilag, sem 
jogilag nem vállal felelősséget.). A zsurom.hu megrendelés folyamatából ezzel nem 
lépsz ki. Az ilyen módon megrendelt tételek a visszaigazolásban ár nélkül lesznek 
feltüntetve, és a minimum megrendelés értékébe sem számítanak bele!
 
Minden esetben érdemes figyelni az adott oldalon, hogy milyen kedvezményeket 
tudsz érvényesíteni a zsurom.hu- n kapott megrendelés kódoddal.
 
- A weblapon történő megrendelést az ÁSZF elfogadása után lehet elküldeni. Ezt a 
„Megrendelem” ikonra kattintva teheted meg.
 
- Ha sikeres a megrendelés, a megrendeles@zsurom.hu címről kapsz egy 
automatikus üzenetet, mely felsorolás-szerűen tartalmazza a megrendelt tételeket, 
és azok árait, valamint egy megrendelő kódot. Ezt a kódot használva érvényesítheted 
kedvezményedet a zsurom.hu Partnereinél.
 
- Az automatikus válaszlevél után, munkatársunk is felveszi a megrendelővel a 
kapcsolatot, és igazolja a megrendelt tételek rendelkezésre állását. Ellenkező 
esetben módosítani kell a megrendelésen.
 
- A megrendelés a 25 % előleg beérkezése után véglegesedik. Ezen időpont előtt 
bármelyik fél, következmények nélkül elállhat a megrendeléstől/ teljesítéstől.
 
- Megrendelésnél vedd figyelembe, hogy a minimum rendelési összeg 22 500 FT, a 
jelenlegi szolgáltatási területünk Pest megye.


