
Az EUROFINS Kft. 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-t, melyben az EUROFINS 

tájékoztatja a Megrendelőket  a köztük létrejövő szerződés általános feltételeiről. 

AZ ÁSZF-t ”MEGISMERTEM, MEGÉRTETTEM ÉS ELFOGADOM” 

BEJELÖLÉSÉVEL (ILLETVE AZ ÁSZF MINDEN OLDALON VALÓ ALÁÍRÁSÁVAL 

ÉS MEGKÜLDÉSÉVEL) A MEGRENDELŐ ÚGY NYILATKOZIK, HOGY JELEN 

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ELFOGADJA. 

FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTEL 

SZAVATOSSÁG ÉS KÁRTÉRÍTÉS TEKINTETÉBEN A MAGYAR POLGÁRI JOG 

RENDELKEZÉSEITŐL ELTÉRŐ FELTÉTELEKET TARTALMAZ, KÉRJÜK, HOGY 

EZEKET FIGYELMESEN OLVASSA EL. 

1. A szolgáltatás tárgya 

1.1. Az EUROFINS Kft (továbbiakban: EUROFINS) a jelen szerződésben foglaltak szerint élelmiszer-, 

illetve takarmányminták vizsgálatával, analizálásával kapcsolatos szolgáltatást vállal. 

A EUROFINS szolgáltatásának nyújtásához alvállalkozókat/közreműködőket vehet igénybe. 

Szolgáltatása közvetített szolgáltatást tartalmazhat. 

2. A szerződés létrejötte 

2.1. A szerződés létrejöhet hagyományos (off-line: megrendelés és visszaigazolás illetve ajánlat és 

ajánlat elfogadása személyes, fax, postai) úton, vagy elektronikus (on-line: megrendelés és 

visszaigazolás, vagy ajánlat és elfogadása e-mailen, Interneten) módon. A visszaigazolásban illetve a 

Megrendelő által elfogadott ajánlatban vagy a felek által létrejött szerződésben kell meghatározni, 

hogy mely anyagot,  milyen határidőre, és milyen vállalási áron kéri elkészíteni a Megrendelő és 

vállalja teljesíteni az EUROFINS. 

2.2. A szerződés az Interneten keresztül az alábbiak szerint jön létre: Megrendelő kitölti a gyors 

ajánlatkérést. Az ajánlatkérésnek valósághűnek és a tényeknek megfelelőnek kell lennie (anyag, 

mennyiség, igényelt határidő). Speciális anyagok esetén az EUROFINS egyeztetés után (fax, e-mail, 

személyes egyeztetés) ad árajánlatot. A nem a valóságnak megfelelően kitöltött (pl. eltérő anyag, 

mennyiség) ajánlatkérésből eredő áreltérésekért és károkért az EUROFINS nem vállal felelősséget. 

Az ajánlatkérésre a Megrendelő árajánlatot kap. Az árajánlat nem tartalmazza az ÁFÁ-t. Amennyiben 

az ajánlatot a Megrendelő elfogadja, ezt írásban (postai úton, faxon vagy elektronikus úton, illetve az 

EUROFINS on-line felületén) kell visszaigazolnia az általános szerződési feltételek elfogadásával 

(minden oldalon történő aláírásával és megküldésével) együtt. 

Amennyiben a megrendelés és a visszaigazolás illetve az ajánlat és az ajánlat elfogadása 

megegyezik, a szerződés létrejön, amely – online rendszeren való kitöltésen keresztül illetve 

elektronikus úton történő küldés esetén - elektronikus írásbeli szerződésnek minősül. Az 



ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés és visszaigazolás rögzítésre és tárolásra kerül. Egyéb iktatásra nem 

kerül sor. A szerződéskötés nyelve magyar.  

3. Szolgáltatás 

3.1. A Megrendelő a saját költségére és kockázatára szállítja a vizsgálandó mintát (továbbiakban: 

minta) az EUROFINS részére. Amennyiben felek eltérően nem állapodnak meg a minta leadási helye 

hivatali időben (hétfőtől péntekig 9-15 óra között) az EUROFINS székhelye: 1047 Budapest, Váci út 

19. A Megrendelő köteles az EUROFINS-nek minden tájékoztatást megadni a mintával kapcsolatban, 

különös tekintettel általa ismert tárolási feltételekre. Az EUROFINS  egészségre, környezetre 

veszélyes, káros anyagot csak a felek külön megállapodása alapján fogad.  

Az EUROFINS a minta állagmegőrzésével, tárolásával kapcsolatban csak akkor vállal felelősséget, ha 

ebben felek külön megállapodtak, és erre vonatkozóan külön felelősségvállaló nyilatkozatot tett. 

3.2.Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az EUROFINS a számára megküldött mintát vele 

szerződéses kapcsolatban álló akkreditált laboratórium, mint közreműködő alvállalkozója számára 

továbbítsa és a labor számára minden a Megrendelő által az EUROFINS tudomására hozott, 

szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos információt, dokumentációt kiadjon, ismertessen. 

Az EUROFINS Európában akkreditált, szakképzett személyzettel és szakmai körökben elismert 

hírnévvel rendelkező laboratóriumban végezteti a minta vizsgálatát a technika és technológia 

pillanatnyi állása alapján. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a vizsgálat a kizárólag a minta alapján a 

mintából nyerhető, a vizsgálatkor fennálló szakmai szokások és technológiai állás alapján mutat 

eredményt. 

3.3.Megrendelő tudomásul veszi, hogy a vizsgálatot követően a mintából esetlegesen megmaradt 

anyagot az EUROFINS megsemmisíti, azt nem juttatja vissza, nem tárolja. 

3.4. A vizsgálati eredményt az EUROFINS elektronikus úton, a megrendelő által megjelölt email címre 

küldi el Megrendelőnek, külön igény esetén postai úton, Megrendelő által megjelölt helyre. 

 

4. Általános vállalási díjak, határidők 

4.1. A határidőkbe a szombat, vasárnap, munkaszüneti nap valamint az átadás és átvétel napja nem 

számít bele. Nem számít bele továbbá a határidőbe az az időtartam, amíg az EUROFINS a minta 

hibája, hiányossága, sérülése, vagy egyéb küldési hiba miatt nem tudja megkezdeni és erről a 

Megrendelőt értesíti. 

4.2. Felek a határidőben az ajánlatban és annak elfogadásában állapodnak meg. 

5. Fizetési feltételek 

5.1. A fizetés módja banki átutalás, illetve Interneten keresztüli kártyaszám megadása (mail order). Az 

átutalást az EUROFINS HU75 1091 8001 0000 0089 4727 0016 (SWIFT (BIC): BACXHUHB) számú 

bankszámlájára kell teljesíteni, a fizetési határidőt, esetleges fizetési ütemezést az ajánlat tartalmazza. 



5.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a 2013. évi V. törvényben foglalt  

késedelmi kamatot köteles megfizetni. 

6. Hibás teljesítés, Felelősségvállalás, Kártérítés 

6.1. Az EUROFINS vállalja, hogy az esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos minőségi kifogások 

intézésére vonatkozó, illetve kártérítési, kijavítási, árleszállítási kötelezettségére a Polgári 

Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvényt tekinti irányadónak az alábbiak szerint: 

Az EUROFINS kifogást a vizsgálati anyag Megrendelőhöz való beérkezésétől számított 5 

munkanapon belül, sürgősségi határidő esetén 2 munkanapon belül fogad el. 

Az igény bejelentésekor pontosan meg kell jelölni a kifogásolt vizsgálati részt, a kifogásolás okát. 

Amennyiben a kifogás megalapozott az EUROFINS kijavítja a kifogásolt részt. Megrendelő szükség 

esetén újabb mintát biztosít a vizsgálat megismétlésére. 

6.2. Az EUROFINS nem vállal felelősséget: 

 A nem a valós tényeknek megfelelően megadott ajánlatkérésből, információkból eredő károkért, 
költségekért, 

 A Megrendelő együttműködési kötelezettségének nem vagy nem tőle elvárhatóan tett eleget, 

 a mintában felelhető anyagi technikai hibákból eredő határidőcsúszásokért, károkért, 

 a minta hibás megküldéséből, a küldés során való elveszésből, megrongálódásból, 
megsemmisülésből eredő károkért, 

 a minta  jogot sértő tartalmából eredő károkért, 

 egyéb, az EUROFINS-nek nem felróható magatartásából eredően bekövetkezett késedelmes 
teljesítésért, károkért. 

A Megrendelő a vizsgálat nem megfelelő minősége miatt kártérítési igénnyel csak abban az esetben 

élhet az EUROFINS-szel szemben, amennyiben kijavítást igénybe vette, de az eredményre nem 

vezetett. 

Az EUROFINS maximum a vállalási díj mértékéig vállalja az igazolt károk megtérítését. A teljesítéstől 

számított hat hónapon túl a teljesítés hibája alapján sem kártérítési, sem egyéb igény nem 

érvényesíthető. 

Az EUROFINS kártérítési felelősségét arra tekintettel korlátozza, hogy az általa nyújtott szolgáltatás 

nem egzakt tudományra, hanem egy minta adott pillanatban történő vizsgálatára irányul. 

Megrendelő fenti, szokásostól eltérő kártérítési és igény-bejelentési határidőket és feltételeket 

megértette, és azokat elfogadja. 

 

7. A szerződés megszűnése 

7.1. A Megrendelő és az EUROFINS között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, az 

ajánlatban és annak elfogadásában meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart. 

Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban bármikor módosíthatják, vagy 

megszüntethetik. 



7.2. A Megrendelő a szerződéstől az EUROFINS igazolt költségének és kárának megtérítése mellett 

bármikor elállhat, a minta átvétele után azonban Vállalási díj megilleti, kivéve, ha az EUROFINS a  

szolgáltatást a szerződésben megállapított határidőre nem szolgáltatta és magát jogszerűen kimenteni 

nem tudta, vagy a kijavítást alapos ok nélkül megtagadta, vagy azt határidőre nem végezte el, vagy 

jelen szerződést egyéb módon súlyosan megszegi. 

A Fogyasztónak minősülő Megrendelő – az EUROFINS beérkezett ajánlatát követően és az ajánlat 

ismeretében elküldött - megrendelése elküldésével kéri, hozzájárul ahhoz, és egyben feljogosítja arra 

az EUROFINS-t, hogy a teljesítést megkezdje a 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletben biztosított 

elállási/felmondási joga lejártát megelőzően; a EUROFINS tájékoztatja arról a Megrendelőt, hogy a 

teljesítést a megrendelés beérkezését követően azonnal megkezdi. A Fogyasztónak minősülő 

Megrendelő tudomásul veszi és egyben beleegyezik abba, hogy a  Korm. rendelet 20.§-ában 

biztosított 14 napos indokolás nélküli felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően 

elveszti. 

7.3. Az EUROFINS akkor mondhatja fel a szerződést, ha Megrendelő a szerződésben foglalt 

kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi. 

8. A szerződés érvényessége, hatálya 

Egyéb megállapodás hiányában a megrendelések teljesítésére a megrendelésben és 

visszaigazolásban (ajánlatban és annak elfogadásában) foglaltakon kívül az itt közölt általános 

szerződési feltételek vonatkoznak. 

A Felek ezektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek. Jelen általános szerződési feltételek 

visszavonásig érvényesek. 

9. Záró rendelkezések 

9.1. Felek kötelesek a szerződés tárgyának teljesítése érdekében egymással szorosan 

együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan felmerülő problémáról, mely a 

teljesítést akadályozza, korlátozza vagy késlelteti. A szerződés hatálya alatt írásbeli tájékoztatásnak 

illetve közlésnek számít az e-mail küldést/váltást is. 

9.2. Megrendelő és az EUROFINS kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti 

titkot, valamint minden olyan adatot, információt, tényt mely harmadik, illetéktelen személy 

tudomására jutása felek vagy harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőriznek és 

tartózkodnak minden olyan magatartástól, mely a másik, vagy harmadik fél hírnevét rontja vagy 

ronthatja illetve mely gazdasági érdek sérelmet okozhat. 

9.3. Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen 

vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, felek 

- értékhatártól függően - kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve eltérő hatáskör esetén a 

Pp általános illetékességi szabályai irányadóak. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és a mindenkor hatályos  jogszabályok az irányadók. 



9.4. Magatartási Kódexnek a EUROFINS nem vetette magát alá. Az EUROFINS Kft tájékoztatja a 

Fogyasztókat, hogy Békéltető Testületi eljárásban együttműködik a hatósággal, amely döntését 

ajánlásnak fogadja el. 

9.5. Megrendelő az alábbi szervekhez fordulhat panasz esetén: 

Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefonszáma: (1) 488-2131 

Fax száma: (1) 488-2186 

Név: Dr. Baranovszky György 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Fogyasztóvédelmi ügyekben: 

Budapest IV. Kerületi Járás 

Járás vezetője: Dr. Balogh SzilviaCím: 1042 Budapest, István út 15.Telefonszám: +36 1 231 

3101E-mail: vezeto@04kh.bfkh.gov.hu 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló európai rendelet értelmében a fogyasztó jogában áll 

alternatív online vitarendezési fórum igénybevételére, amelyet az alábbi linken ér el: 

http://ec.europa.eu/odr 

 

9.6. Társaságunk adatai: 

Cégnév: EUROFINS Élelmiszer Analízis Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 01 09 285863 

Adószám: 25726347-2-41 

Székhely: 1047 Budapest, Váci út 19. 

Telefonszám: +36-20-614-6644 

email: ugyfelszolgalat@eurofins.com 

www.eurofins.hu 

 

Budapest, 2017. május 01. 
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