


Mire használhatjuk NetPincért?

▪ A NetPincér.hu egy online ételrendelési portál. 
▪ Célja, hogy összegyűjtse a házhozszállítást kínáló 

éttermeket és a rendelők számára minél egyszerűbbé 
tegye az ételrendelést.

▪ A házhozszállítás mellett több más szolgáltatást is 
nyújt a látogatóknak, így lehet akár elvitelre rendelni, 
vagy keresgélhetünk a több ezer, hagyományos 
éttermi szolgáltatást biztosító éttermi adatbázisban is.
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Kezdetek

▪ Az applikáció, letöltés után felajánlja a helymeghatározás 
használatának lehetőségét, azonban érdemes a „másik cím 
választása” pontra kattintani, a biztos helymeghatározás 
érdekében.

▪ Ahhoz, hogy ételt rendelhessünk, létre kell hozni egy fiókot.
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Regisztráció

▪ A regisztrációhoz meg kell adni egy e-mail címet, egy 
kereszt- és vezetéknevet, illetve egy jelszót.

▪ Ezután hozzá kell járulni az Általános Szerződési 
Feltételekhez.

▪ Meg kell adni egy telefonszámot, hogy megerősítsük 
fiókunkat, az sms-ben kapott négyjegyű kóddal.
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A NetPincér használata
▪ A kereső rubrikára kattintva böngészhetünk az éttermek 

vagy ételek kínálatában.

▪ Egy étteremre kattintva láthatjuk annak értékeléseit, 
ételeiket, azoknak a várható kiszállítási idejét, illetve hogy 
milyen árban mozog az adott étterem.

▪ Sok étteremnél van minimum rendelési összeg, aminek 
elérése nélkül nem lehet rendelni a az adott étteremből.
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Megrendelés

▪ Az ételre kattintva elolvashatjuk annak részleteit, 
és megjegyzést fűzhetünk hozzá, amennyiben azt 
szeretnénk, hogy valamilyen hozzávalót 
mellőzzenek az ételből, akár allergia vagy más ok 
miatt.

▪ Az alsó sávban beállíthatjuk az étel mennyiségét, 
majd a kosárhoz adhatjuk.
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A Fizetés pontban
▪ Módosíthatjuk a kiszállítási címet

▪ Beállíthatjuk a fizetési módot

▪ Választhatunk többféle bankkártya közül, illetve 

készpénzzel is lehet fizetni átvételkor

▪ Ezen a ponton áfás számlát is lehet igényelni

▪ Ha a cím megerősítésére kattintunk, az étel kiszállításra 

kerül
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Elvitel

▪ A fenti sávban, az „Elvitel” pontra kattintva 
megnézhetjük, hogy a közelünkben milyen 
éttermeknek van lehetősége elvitelre.
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Kedvencek

▪ A szív ikonra kattintva az éttermeket hozzáadhatjuk 
kedvenceinkhez.

▪ Később ezeket egyszerűbben, a jobb felső sarokban a 
szív ikonra kattintva, vagy a profilunk alatt 
megtalálhatjuk.
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Profil menüpont alatt megtalálhatjuk... 

▪ Kedvenceinket
▪ Rendeléseinket
▪ A saját profilunkon végezhetünk módosítást
▪ Címeinket (ugyanis többet is meg lehet adni, erre a 

pontra kattintva)
▪ Kuponjainkat
▪ És az Ügyfélszolgálatot.
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▪ A szolgáltatás elérhető telefonon, laptopon, 
számítógépen és tableten egyaránt.

▪ Az alkalmazást a Play Áruházon vagy a Microsoft 
Store-on keresztül tudjuk letölteni.

▪ A NetPincér felülete elérhető csupán a böngészőn 
keresztül is.
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Elérhetőség


