Általános vállalási, módosítási és lemondási feltételek:
Céges rendezvények v26
Érvényes: 2019. 03.01-től
1. ajánlat, szerződés
Megkeresésre egyedi ajánlatot adunk, amelynek elfogadása, és e-mailes visszaigazolása ajánlati áraink és az AVF elfogadásának
minősül. Kérésre szerződést kötünk.
2. foglalás
Időpont foglalás, módosítás és lemondás e-mailen lehetséges: rendezveny@chefparade.hu.
A Chefparade négy budapesti helyszínnel rendelkezik a céges főzések lebonyolítására. A Sas utcai helyszín 12-28 főig, a Páva
utcai helyszín 12-26 főig, a Bécsi úti főzőiskolában az emeleti terem 12-28 főig, a Bécsi úti földszinti terem 20-100 főig vehető
igénybe. A megrendelés visszaigazolásában külön jelezzük, hogy mely helyszínünkön várjuk a csoportot.
3. fizetés
Fizetés a helyszínen bankkártyával, vagy utólag, számla ellenében 8 napos határidővel, átutalással lehetséges. Tételmegnevezés
lehet: rendezvény, vacsora, csapatépítő főzés, terembérlet.
4. szolgáltatás időtartam
Mivel nem hagyományos értelemben vett vendéglátóipari egység vagyunk, nyitvatartásunk a programmegrendelőben előre
leadott kezdéshez és záráshoz igazodik. Programjaink jellemzően 4 órásak, illetve hosszuk az esetleges extra szolgáltatásokkal
kitolódhat. A megrendelt zárás nem lehet később, mint 23.00 óra.
5. Választható ételek, receptek:
- A rendezvények alkalmával lefőzendő menüsort 10 nappal a rendezvény előtt szükséges rögzíteni.
- A választható fogások listája megtalálható honlapunkon, illetve kérésre e-mailen küldjük el. Egyedi menüsor (vagyis a
felsorolásban nem szerelő fogások, ételek) választása esetén a recept megírása, tesztelése felárral jár.
- A választható fogások száma létszámfüggő: 3 fogás: 12-18 fő, 4 fogás: 19-24 fő, 5 fogás: 25-35 fő, 6 fogás: 36-40 fő, 7 fogás 40
fő felett lehetséges. Ettől eltérni felár ellenében lehetséges, a felár mértékét aktuális ajánlatunk tartalmazza.
- A Chefparade fenntartja a jogot, hogy az előre lefixált menüsor bármely elemét vagy alapanyagát változtassa, ha
beszerzési/minőségbiztosítási okokból ezt indokoltnak tartja
- Saját receptet hozni és lefőzni felár ellenében lehetséges, de nem javasolt.
6. létszámmódosítás / dátummódosítás / lemondás
- 10 naptári nappal a rendezvény előtt létszámmódosítást / dátummódosítást / lemondást írásban elfogadunk, és a
lehetőségek szerint rugalmasan kezelünk
- kevesebb, mint 10 nappal a rendezvény előtt lemondás esetén a teljes szolgáltatáscsomag fizetendő megrendelt létszámra, és
igényelt extrákkal, másik dátumot a szolgáltatáscsomag újbóli megvásárlásával lehetséges foglalni
- kevesebb, mint 10 nappal a rendezvény előtt létszámcsökkenést nem tudunk figyelembe venni, a számlázás az eredeti létszám
alapján történik
- a Chefparade fenntartja a jogot, hogy létszámváltozás esetén a rendezvény helyszínét ennek megfelelően változtassa
- előre nem jelzett létszámváltozás esetén a megrendelt létszám képezi a számlázás alapját
7. késés
Amennyiben a csapat 30 percnél többet késik a megrendelt időponthoz képest, úgy a Chefparade jogosult a megrendelt, időt
igénylő extra szolgáltatások teljesítésétől elállni (pl. gasztrokvíz), amennyiben idő-menedzsment szempontjából úgy látja
indokoltnak.
8. felárak
Őszi, karácsonyi szezonban (november1.-december 23.) minden esetben meghatározásra kerül egy minimum fix
megrendelési ár, amely létszámtól függően minimum létszámot és/vagy szolgáltatásokat jelenthet.
9. ételérzékenység allergia
A hely „sterilitását” (vagyis hogy eszközeink nem érintkeznek a problémás alapanyaggal) nem tudjuk biztosítani, így felelősséget
sem tudunk vállalni. Eszközeink napi szinten érintkeznek liszttel, tejtermékekkel, magvakkal, szójával, rákkal. Gyári
fűszerkeverékeink, ízesítőink teljes mentességét szintén nem tudjuk garantálni.
10. Károkozás
A károkozás és az ebből eredő extra költségek (pl. a károkozás eltakarítása) teljes egészében az ügyfelet terhelik.
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