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Ahhoz, hogy megrendelést adj le a gomez.hu webáruházban, nyisd meg a az általad választott termékhez  
tartozó oldalt a gomez.hu honlapon.  
A választott termék oldalán kattints a „Kosárba tesz” gombra. Ha a termék elérhető, a Kosárhoz lesz  
adva (megjelenik egy értesítés arról, hogy a termék a Kosárba került). Ha a termék nem érhető el (vagy 
nem érhető el a Vásárló által választott mennyiségben), a termék nem lesz a Kosárhoz adva (vagy nem  
lesz a Vásárló által választott mennyiségben a kosárhoz adva) és megjelenik egy értesítés arról, hogy a  
termék nem érhető el, vagy nem érhető el a Vásárló által választott mennyiségben (vagy más hasonló  
tartalmú értesítés).  
Ha folytatni akarod a vásárlást (újabb termékeket tennél a Kosárba), a következő választott termék  
oldalán kattints a „Kosárba tesz” gombra, hogy a termék a Kosárba kerüljön. Ezt folytasd addig, amíg az  
összes megrendelni kívánt termék a Kosárba kerül.  
Ahhoz, hogy megnézd a Kosár tartalmát, lepj be, és kattints a „Kosár” gombra az oldal jobb felső  
sarkában. Ekkor megjelennek a Kosárban található termékek (azok mennyiségével, árával és a Gomez 
Club kedvezménnyel együtt, amennyiben a program résztvevője vagy). 

 
Itt megváltoztathatod a Kosár tartalmát:  

 ha törölni akarsz valamely terméket a Kosárból, kattints a „Töröl” gombra a kosárban lévő termék 
mellett,



 ha módosítani akarod egy termék mennyiségét a Kosárban, kattints a választott termék mellett a 
mennyiség növelése vagy csökkentése gombra, majd kattints a „Átszámol” gombra, a változtatás 
elfogadásához.

 
 Megjelenik egy értesítés a Kosár módosításáról, valamint megjelenik a Kosár aktuális tartalma. 

 Ha a termék nem érhető el (vagy nem érhető el a Vásárló által választott mennyiségben), a termék nem 
 lesz a Kosárhoz adva (vagy nem lesz a Vásárló által választott mennyiségben a kosárhoz adva) és 
 megjelenik egy értesítés arról, hogy a termék nem érhető el, vagy nem érhető el a Vásárló által választott  
 mennyiségben (vagy más hasonló tartalmú értesítés). 

Megrendelés Ha a Kosarad komplett, lépj be a „Kosár” gombra kattintva a jobb felső sarokban. Ekkor megjelenik a 
leadásának elkezdése Kosár tartalma. 

 Ha rendelkezel promóciós/kedvezményes/voucher kóddal és fel akarod használni az adott megrendelés 
 során, itt írd be, és kattints a „Bevezetés” gombra. Ha a kód megfelelő és felhasználható az adott 

 vásárlás során (ez minden kód/voucher felhasználási szabályaitól függ), a kedvezmény beszámításra kerül  

 (megjelenik a kód/voucher használatából eredő árcsökkenés). Ha a felhasználni kívánt kód helytelen, egy 
 értesítés jelenik meg erről. 

 Az oldal alján kattints a „Tovább” gombra, hogy megkezd a Kosárban található termékek megrendelését 
 (a Kosárban látható termékek). 

 Ha korábban még nem jelentkeztél be a Vásárlói Fiókodba, most lehetőséged van rá (írd be az e-mail 
 címed és a jelszavad, majd kattints a „Bejelentkezés” gombra). Ha még nem rendelkezel Vásárlói Fiókkal, 
 most létrehozhatod, ha a „Fiók létrehozása” gombra kattintasz. A Vásárlói Fiók megléte nem feltétele a 
 megrendelés leadásának a gomez.hu webáruházban – ha nem kívánsz fiókot regisztrálni, válaszd az 
 oldalon megjelenő „Folytatás vendégként” opciót. 

 Ezután továbbmész a megrendelés következő lépésére („Fizetés és kézbesítés”). 

Fizetés és kézbesítés Ebben a lépésben válaszd ki a számodra megfelelő fizetési módot és a megrendelésed kézbesítésének 
 módját (a megrendelésedhez elérhető fizetési és kézbesítési módok ebben a lépésben jelennek meg, 
 valamint itt olvashatsz róluk). 
     

 

Ebben a lépésben meg kell adnod a megrendelés teljesítéséhez szükséges adataidat: 
 utónév és vezetéknév, cím (utca, ház/lakás száma, település, irányítószám, ország), e-mail cím, 
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telefonszám, 
 ha vállalkozó vagy, a cég neve és adószáma,



 ha a megrendelés kézbesítését egy másik címre szeretnéd, jelöld meg azt ezt az opciót és add meg a 
másik címet: címzett utóneve és vezetékneve, címe (utca, ház/lakás száma, település, irányítószám, 
ország), e-mail címe, telefonszáma.

 

A fenti adatok megadása önkéntes, ugyanakkor a személyes adatok hiányában nem lehet leadni a 
megrendelést (például másik kézbesítési cím hiányában nem lehet a megrendelést más címre 
kézbesíteni). 

 

A Vásárlói Fiókba történő bejelentkezés után, a szükséges adatok megadását követően lehetséges a 
korábban megadott adatok automatikus kitöltése (a Vásárlói Fiók segítségével, illetve a korábban 
Vásárlói Fiók használatával leadott megrendelések eseték). Az automatikus kitöltés céljából használd a 
„Cím betöltése” és/vagy a „Kapcsolat betöltése” gombot, majd válaszd ki a kívánt adatot. 

 

Ezen kívül ebben a lépésben (az erre a célra szolgáló mezőbe) írhatod be a megrendeléshez tartozó 
megjegyzésedet. 

 

Ugyanakkor ebben a lépésben be kell jelölnöd, hogy megismerted a gomez.hu webáruház Szabályzatát 
és elfogadod annak tartalmát, valamint a személyes adataid feldolgozására vonatkozó nyilatkozatot. A 
webáruház Szabályzatának elfogadását jelentő nyilatkozat önkéntes, ugyanakkor az elfogadó nyilatkozat 
hiányában nem lehetséges leadni a megrendelést. Az Adatvédelmi irányelvek, amik részletesen 
szabályozzák a személyes adatok kezelését és a személyes adatok kezelésébe beleegyező nyilatkozatot, 
itt érhetőek el. 

 

Hogy továbblépj a megrendelés leadásának következő fázisába („Összefoglalás”), a „Tovább” gombra 
kell kattintanod az oldal alján.   

Összefoglalás Ebben a lépésben megjelenik az általad leadott megrendelés összefoglalása, azaz: a megrendelés tárgyát 
képző termékek, azok árai (adóval), a teljes fizetendő ár, a Te adataid, a megrendelés kézbesítési címe 
(és a kézbesítés ára), a fizetés módja (és annak ára), a fizetési határidő, valamint a távolból kötött 
szerződéshez szükséges egyéb adatok. 

 

Győződj meg róla, hogy a megrendeléshez tartozó minden adat helyes.  
Megrendelés fizetési Ha a megrendeléshez tartozó minden megjelenített adat helyes, a megrendelés véglegesítéséhez és 

 
kötelezettséggel leadásához kattints az „Összefoglalás” oldal alján található „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” 

gombra. 

 

A „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gomb megnyomása jelenti az Összefoglalásban megjelenő 
megrendelés leadását (tehát távolból kötött szerződést a megrendelésbe foglalt termékek 
megvásárlására, az Összefoglalásban található feltételek és a Szabályzat elfogadása mellett), a lentebb 
meghatározott kivételek fenntartásával. 

 

Megjelenik egy értesítés a megrendelés leadásáról, a Vásárló által megadott e-mail címre megerősítést 
küldünk a megrendelésről. 

 

Abban az esetben, ha a fizetés a megrendelésért egy külső elektronikus fizetési szolgáltatón keresztül 
történik (előre fizetés), a megrendelés sikeres leadása érdekében ezen a ponton el kell végezni a 
fizetést a megrendelésért. 

 

A fizetési procedúra automatikusan elkezdődik, a megrendelés részleteit tartalmazó oldalon megjelenő 
fizetés megkezdése gomb megnyomása után. A saját elektronikus fizetési szolgáltató instrukciója szerint 
kell elvégezni a fizetést a megrendelésért. 

 

A megrendelés leadása megtörtént!  
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 Abban az esetben, ha a megrendelt termék kifizetése utánvéttel történik (az átvétel során), a vételárat a 
 terméket kézbesítő szállítónak kell kifizetni. 

Kivétel: Figyelem: Amennyiben a választott fizetési mód külső elektronikus fizetési szolgáltató platformján 
 történik (tehát nem utánvéttel), a megrendelés értékének kifizetését csak közvetlenül a megrendelés 
 leadását követően lehet elvégezni (az átirányítás a külső elektronikus fizetési szolgáltató platformjára 
 kizárólag  a  megrendelés  részleteit  tartalmazó  oldalról  történik,  a  „Megrendelés  fizetési 
 kötelezettséggel” gomb megnyomása után az „Összefoglalás” lépésben). 

 Ha a Vásárló nem fizeti ki a megrendelés értékét közvetlenül annak leadása után, a megrendelés 
 automatikusan törlődik a rendszerből (a megrendelés leadása sikertelen). Ilyen esetben a megrendelés 
 kifizetéséhez új megrendelést kell leadni, és közvetlenül utána ki kell fizetni. 

 Részletes gyakorlati információk elérhetőek itt. 
      

Adatvédelmi A Gomez adatkezelési gyakorlata megtalálható az Adatvédelmi irányelvekben. 

irányelvek (személyes      

adatok)       
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