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Cégadatok: 

 

Kiss Life Kft.. 
Telefon: 06 20 440 0050 
Ügyvezető: Nagy András 
Székhely: 2462 Martonvásár, Kuti András u. 1. 
Levelezési cím: 1119 Budapest, Tétényi út 63. 1. emelet 
Adószám: 23908930-2-07 
Cégjegyzék szám: 0709027738 
E-mail: info@kajagyar.hu 
 
Általános információk a rendelésről 
 

- Kínálatunkból kötöttség nélkül az egyszerűen elvégezhető regisztráció után 
választhat és rendelhet.  

 
- Minimális rendelési érték 1290 Ft/nap 

 
- A következő heti rendelés leadása a tárgyhetet megelőző hét péntek 23:00-ig 

lehetséges az online felületen  keresztül a www.rendeles.kajagyar.hu oldalon. 

 
 
 

Fizetési feltételek 
 

- Fizetés az első szállítási napon vagy minden kiszállítás alkalmával történik, 
készpénzben 
 

- Áraink tartalmazzák az áfát  
 

- A kiszállítás ingyenes 
 

Garancia és az elállás joga 
Amennyiben a megrendelt és kifizetett ételt vissza szeretné mondani, kiszállítás előtti 
napon 14 óráig van rá lehetősége. Lemondás csak telefonon keresztül lehetséges. 
Cégünk visszafizeti a kifizetett termék árát legkésőbb 7 napon belül. Amennyiben 
megrendelő szeretné, lehetőség van a kifizetett és lemondott étel árát egy későbbi 
rendelés során felhasználni (ezen igényét kérjük, előre jelezze ügyfélszolgálatunkon). 
 
Reklamáció és jótállás 
 
Amennyiben bármilyen sérülést talál a csomagoláson, amely szállítás során 
következett be, kérjük okvetlen hívja fel ügyfélszolgálatunkat, megtesszük a 
szükséges és gyors lépéseket és amennyiben alkalmunk van rá, orvosoljuk a hibát! A 
sérült ételt kérjük, következő munkanapon juttassa vissza szállító kollégánkkal, és a 
kifizetett étel árát jóváírjuk, vagy visszafizetjük.  



A reklamációkat 1 munkanapon belül kivizsgáljuk, ennek eredményéről e-mail-ben 
tájékoztatjuk. 
 

Adatkezelési tájékoztató 
 
Az alábbi dokumentum bemutatja a Kiss Life Kft. adatkezelési irányelveit, amelyek 
érvényesek a cég minden adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységére, melyek 
részletesen a 3. pontban kerülnek leírásra. 
Az adatkezelési politika teljes mértékben összhangban van az adatkezeléssel 
kapcsolatos jogszabályoknak: 

 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.) 

 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól (Grt.) 

 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (Info. tv.) 
 
1. Az adatkezelő adatai 
 
Kiss Life Kft. 
Székhely: 2462 Martonvásár, Kuti András u. 1. 
Levelezési cím: 1119 Budapest, Tétényi út 63. 1. emelet 
Adószám: 23908930-2-07 
Cégjegyzék szám: 0709027738 

Email: info@kajagyar.hu  

Weblap: www.kajagyar.hu 
 
 
2. Az adatfeldolgozó adatai 
 
3in1 Hosting Bt. – Szerver 
Szigetszentmiklós, Dévai u. 10/A, 2310 
Telefonszám: +36 (21) 200-0040 
 
3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama 
 
3.1. A www.kajagyar.hu weblapok látogatói 
 
A kezelt adatok: dátum és időpont, a megnyitott oldalak, IP cím, a látogató 
számítógép beállításaival kapcsolatos adatok (mint pl. böngésző, operációs 
rendszer, képernyőfelbontás), a forrás oldal, ahonnan átkattintott a weblapra. 
Az adatkezelés célja: a honlap zavartalan működésének biztosítása, a visszaélések 
megakadályozása. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 60 nap. 
A Google Analytics szolgáltatás biztosítja a weblapok látogatottsági és egyéb 
webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok 



kezeléséről az alábbi címen található bővebb 
tájékoztató: http://www.google.com/analytics 
 
3. Az érintett jogai 
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő elérhetőségein. Az érintett 
tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben 
meghatározott esetekben. 
 

http://www.google.com/analytics

